
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний аграрний університет

Освітня програма 19356 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 162

Повна назва ЗВО Львівський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493735

ПІБ керівника ЗВО Снітинський Володимир Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.lnau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/162

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19356

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра обліку та оподаткування 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра гуманітарної освіти, кафедра права, кафедра економіки, кафедра 
фінансів, банківської справи та страхування, кафедра підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, кафедра міжнародних економічних 
відносин та маркетингу, кафедра екології, кафедра вищої математики,  
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кафедра 
іноземних мов, кафедра менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого, 
кафедра управління проектами та безпеки виробництва 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 192197

ПІБ гаранта ОП Гнатишин Людмила Богданівна

Посада гаранта ОП В.о.завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lnau-oblik@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-341-63-99

Додатковий телефон гаранта ОП +38(032)-224-29-30
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 7 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку фахівців з обліку у Львівському національному аграрному університеті розпочато у 60-х роках ХХ ст.  
http://www.logos.biz.ua/proj/lnau/online/62.php . Сучасна концепція враховує шістдесятирічний досвід надання 
освітніх послуг та ґрунтується на компетентнісному підході з акцентом на поглиблення знань та умінь для 
забезпечення здатностей комплексно розв’язувати виробничі та комерційні проблеми бізнесу. 
ОП «Облік і оподаткування» визначає зміст підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
підготовлена на основі Стандарту вищої освіти України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. 
№ 1260) із врахуванням вимог законодавчо-нормативних актів (Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 
30.12.2015 р. № 1187; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.15 р. № 266; «Класифікатор 
професій» ДК 003:2010) та затверджена на засіданні Вченої ради Львівського національного аграрного університету 
(протокол № 11 від 30 червня 2020 р.). 
У розробці ОП приймали участь: науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування, представники 
агробізнесу, здобувачі вищої освіти. Інтереси усіх стейкхолдерів були враховані, адже зацікавленість установ 
державного сектору, підприємств різних форм власності та суб’єктів агробізнесу у підготовці висококваліфікованих 
фахівців з обліку і оподаткування зростає. Означена теза підтверджена укладеними договорами із потенційними 
роботодавцями та філіалами кафедри для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти з 
подальшим їх працевлаштуванням.
Гарантом ОП є Гнатишин Людмила Богданівна, д.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри обліку та оподаткування 
Львівського національного аграрного університету.  
Трансформація ОП «Облік і оподаткування» зумовлена подальшим вдосконаленням якості освітнього процесу для 
формуванням високого фахового рівня здобувачів вищої освіти через набуття ними професійних компетентностей та 
програмних результатів навчання. Перший варіант ОП затверджений рішенням Вченої ради ЛНАУ (протокол № 9 
від 1.06.2018 р.). Розробка другого варіанту значною мірою була зумовлена прийняттям Стандарту вищої освіти 
України (протокол № 8 від 8.05.2019 р.). Наступні кроки стосувалися перегляду та оптимізації переліку і структури 
освітніх компонентів, зокрема у вибіркових блоках. Загалом зміст третього варіанту ОП (протокол № 11 від 
30.06.2020 р.) корелює із місією та стратегією випускової кафедри і університету. Компонентна наповненість та 
архітектоніка ОП адаптовані до специфіки нинішньої економічної ситуації в Україні. Надання освітніх послуг 
відбувається державною  мовою. Випускники ОП одержують диплом державного зразка та можуть продовжити 
навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 28 17 9 0 0

2 курс 2019 - 2020 52 20 26 0 0

3 курс 2018 - 2019 60 15 31 0 0

4 курс 2017 - 2018 60 13 8 0 0

5 курс 2016 - 2017 71 9 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19356 Облік і оподаткування

другий (магістерський) рівень 19394 Облік і оподаткування
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67995 16906

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

67995 16906

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 071_освітня програма_2020-
2021_бакалавр.pdf

4CGSqtSj6xyZnPDjP+SWtYY185OkNTU40bTctYbGsng=

Навчальний план за ОП 071_навчальний план_2020-
2021_бакалавр.pdf

oe/2FYEF2yVirJ23+q6H8jiG1AoThEXuIgthuqWUh0Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Державна податкова 
інспекція у Жовківському 

районі.pdf

BpJ3XjUgeLz5eNTi2B3eFmdz7DN9pgSXXKFe3mvoqSo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Західний офіс Державної 
аудиторської служби.pdf

8/lLmBKEpoRBTjeVZYKQhJLtO67GTI5mWMJZv5r9e6Y
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Кушпіт.pdf xX4IGKoKh5kgz5MIm5qMh9wvLl9gbhCPRmEfIQJV/K0
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Плаксієнко.pdf pZfQhJcfc1u/AdzdAhQMboU8fLniHrGoMmgBkVkG538
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Вовкун.pdf Eh+cIp/EU+iUijEMptRNXPsO2twGzsQvswLeky3yRYM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ключовою ціллю ОП «Облік і оподаткування» є формування нової генерації облікових працівників компетентних у: 
методології та практиці облікового процесу; адмініструванні податків; методиці формування звітності; плануванні, 
проведенні та узагальненні результатів аудиту.  
Вектор ОП «Облік і оподаткування» націлений на підготовку фахівців, здатних швидко адаптуватись у бізнес-
середовищі, застосовувати інноваційний спосіб мислення та прогресивні компетентності в галузі обліку і 
оподаткування для успішної діяльності сфери виробництва і послуг, роботи банківського та державного секторів 
національної економіки і створення власного бізнесу. 
Особливістю ОП «Облік і оподаткування» є її прикладна орієнтація, пов’язана із напрацюванням нових підходів до 
вирішення назрілих методичних та практичних аспектів обліку і оподаткування діяльності суб’єктів 
господарювання в умовах сталого розвитку аграрної сфери.
Унікальністю ОП «Облік і оподаткування» є реалізація особистісного потенціалу здобувача вищої освіти шляхом 
використання у навчальному процесі інтерактивних методів надання освітніх послуг, застосування професійно-
ситуаційного моделювання з орієнтацією на специфіку системи обліку в аграрному секторі. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Головна місія університету – підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом надання освітніх і наукових послуг 
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належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. Місія Львівського 
національного аграрного університету визначає його Стратегію на 2020-2025 роки 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html. ОП «Облік і оподаткування» передбачає чітко 
сформульовані цілі, які корелюють із місією та стратегією університету. Цілі освітньої програми та програмні 
результати навчання окреслено з урахуванням тенденцій розвитку аграрного сектору та економічної системи 
загалом, позицій та потреб зацікавлених осіб, рівня затребуваності фахівців з обліку та оподаткування на ринку 
праці, галузевого та регіонального контексту, практики та досвіду реалізації аналогічних вітчизняних освітніх 
програм. Цілі ОП, відповідно до змін у Стратегії університету, що відбулися впродовж останнього циклу 
стратегічного планування, були трансформовані та орієнтовані на інноваційність як методів викладання, так 
програмних результатів навчання. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Формуючи ОП «Облік і оподаткування», робоча група врахувала побажання і очікування здобувачів вищої освіти, 
висловлені ними під час обговорень щодо перебігу майбутнього навчання та можливості досягнення належного 
рівня конкурентоспроможності їх як фахівців на ринку праці. Відтак, інтереси першочергово були враховані під час 
формулювання цілей ОП та окреслення програмних результатів навчання через дотримання принципу системності 
та всеосяжності у формуванні переліку вибіркових дисциплін. До усних індивідуальних розмов та колективних 
обговорень запрошувались здобувачі вищої освіти 1-4 років підготовки та випускники різних років (протокол 
засідання кафедри № 2 від 20 вересня 2019 р.). Для групи розробників ОП «Облік і оподаткування» особливо 
важливою та компетентною була думка випускників спеціальності «Облік і оподаткування» – провідних фахівців 
установ державного сектору та підприємств різних форм власності, зокрема: ДПІ у Жовківському районі ГУ ДПС у 
Львівській області, ПП «БАВАРІЯ ТРАНС», Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, Філії ЛОУ 
АТ «Ощадбанк», Західного офісу Державної аудиторської служби України, ТзОВ «Світанок». Пропозиції 
стейкхолдерів обґрунтовані у рецензіях на ОП та враховані при формуванні переліку вибіркових дисциплін, 
оскільки кожен з них відстоював специфіку своєї сфери для досягнення здобувачами вищої освіти фахових 
компетентностей та програмних результатів навчання (протокол засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.). 

- роботодавці

Цінними для розробників були думки та рекомендації роботодавців щодо формування програмних результатів та 
цілей ОП «Облік і оподаткування». Коректними, раціональними та аргументованими були пропозиції таких 
роботодавців: фермерських господарств «Кушпіт» та «Агротем», НВ ТзОВ «Відродження», ТзОВ «Технокап УА». 
Міркування та вимоги роботодавців щодо досягнення здобувачами вищої освіти конкурентоспроможних фахових 
компетентностей та навичок були систематизовані у такі блоки: оцінювати, ідентифікувати та аналізувати чинники 
внутрішнього та зовнішнього впливу на діяльність і стратегію суб’єктів господарювання залежно від їх економічної 
поведінки; формувати релевантну інформацію адекватну обліковим запитам користувачів для прийняття ними 
виважених управлінських рішень; аналізувати фінансові та нефінансові дані; здійснювати контроль діяльності 
суб’єктів господарювання та органів державного сектору; нараховувати податки шляхом формування у системі 
бухгалтерського обліку бази оподаткування та застосувати ставки податку, а також складати податкову звітність; 
проводити внутрішній аудит; застосовувати інформаційні технології для формування масиву облікової та податкової 
інформації, складання звітності (протокол засідання кафедри № 7 від 13 січня 2019 р.).

- академічна спільнота

Доцільно відзначити різні рівні зацікавленості академічної спільноти у досягненні цілей і програмних результатів 
навчання за ОП. Академічна спільнота  ЛНАУ сприяє конкретизації освітнього процесу через максимальну 
відповідальність викладацької та педагогічної діяльності. Загалом академічна спільнота повсякчас створює належні 
умови співпраці в інституційному середовищі, що забезпечує: комунікацію представників освіти, науки і бізнесу; 
імплементацію у професійну облікову практику наукового підходу; дотримання професійної  етики у 
міжособистісному та діловому партнерстві; проектування та моделювання методичного, інформаційного та 
кадрового забезпечення облікового процесу; генерування інноваційних ідей у сфері обліку та оподаткування. 
Інтереси академічної спільноти були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за 
ОП, що дозволило органічно поєднати освітню, практичну і наукову діяльність, тим самим забезпечивши 
узгодженість та логічну послідовність етапів освітнього процесу. Враховуючи тісну навчально-наукову співпрацю, 
позитивну рецензію на ОП надав д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного 
контролю Полтавської державної аграрної академії Плаксієнко В. Я. Рецензент відзначив, що ОП складена 
відповідно до стандарту вищої освіти, її зміст і структура гармонізовані та відповідають вимогам сьогодення щодо 
підготовки кваліфікованих фахівців у галузі обліку та оподаткування . 

- інші стейкхолдери

Керівництво університету і колектив кафедри обліку та оподаткування враховує думки, відгуки і пропозиції батьків 
здобувачів вищої освіти та втілює політику коректних, виважених і турботливих взаємин з ними. Комунікація з 
батьками щодо освітнього процесу зазвичай здійснюється через кураторів академічних груп, де навчаються їхні діти. 
Співпраця сприяє подальшому формуванню династій фахівців з обліку і оподаткування. Особливо ми пишаємося 
тими сім’ями, які реалізовують свій фаховий потенціал на сільських територіях, започатковуючи там сімейний 
бізнес (сімейні фермерські господарства). Ми переконані, що такий підхід сприяє піднесенню середнього класу в 
сільській місцевості, розквіту сільських територій на засадах сталого розвитку, що має позитивний вплив на 
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соціально-економічний стан держави в рамках Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року.   
Позитивну рецензію на ОП «Облік і оподаткування» надав голова фермерського господарства Вовкун В. В. 
Рецензент є випускником нашого навчального закладу, батьком колишньої студентки за спеціальністю «Облік і 
оподаткування» Віри Вовкун, яка на даний час працює бухгалтером їхнього сімейного фермерського господарства 
«Вовкун» (протокол засідання кафедри № 7 від 13 січня 2019 р.).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «Облік і оподаткування» є важливою умовою самореалізації та кар’єрного 
зростання здобувачів вищої освіти. У співпраці із Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА було 
виявлено тенденції сталого розвитку сільських територій, які передбачають активну трансформацію особистих 
селянських господарств у сімейні ферми. Статус фізичної особи-підприємця не передбачає звільнення сімейних 
ферм від ведення бухгалтерського обліку, сплати ПДВ та формування податкової звітності. Відтак, кожна сімейна 
ферма (потенційно 200 тис. одиниць в Україні згідно з даними статистичного спостереження) потребує бухгалтера, 
знайомого із специфікою облікового процесу біологічного перетворення та процедурою оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників.
Одночасно розвиток національної економіки відбувається під впливом глобалізаційних процесів та цифрових 
технологій, що вимагає адаптації облікової системи до нових вимог. Тому наповнення ОП обов’язковими та 
вибірковими компонентами націлене на підготовку конкурентоспроможних бухгалтерів-практиків, підприємців, які 
зможуть за допомогою ініціативності, перспективного мислення та засвоєного методичного інструментарію 
реалізувати свій фаховий потенціал у будь-яких галузях та сферах.  
Спостерігаємо позитивні тенденції щодо затребуваності фахівців з обліку та оподаткування, про що свідчить 
неабияка активність участі роботодавців у щорічних Ярмарках професій, які організовує університет.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Західний регіон України має низку характеристик, які є знаковими у формулюванні цілей та програмних 
результатів навчання за ОП «Облік і оподаткування» у Львівському національному аграрному університеті. 
Історично сформовані бажання та вміння місцевих жителів вести власну справу, особливості рельєфу та клімату, 
близькість державного кордону визначають вектори розвитку економічної системи та обумовлюють вимоги до 
фахової підготовки бухгалтерів. У регіоні розвинуте дрібне підприємництво, у тому числі і в аграрній сфері. 
Зокрема, розвиток та популяризація агротуризму, органічного та нішевого виробництва у сімейних фермах, 
активізація інтеграційних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників з підприємствами інших галузей, 
налагодження транскордонного співробітництва та експортна орієнтація аграрного сектору накладають свій 
відбиток на організацію освітнього процесу за ОП «Облік і оподаткування». Широкий спектр об’єктів обліку в 
аграрній сфері врахований під час формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання за ОП, що 
водночас дає можливість підготувати універсального фахівця з обліку і оподаткування.  

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробленні ОП «Облік і оподаткування», дотримуючись академічної доброчесності, було вивчено та 
проаналізовано аналогічні програми таких вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти: Київського 
національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Львівського національного університету ім. І. Франка та 
Національного університету «Львівська політехніка» щодо вдосконалення структури навчального плану та 
уніфікації переліку обов’язкових дисциплін; Національного університету біоресурсів та природокористування 
України, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет ім. Василя Стефаника» щодо контенту блоків вибіркових дисциплін та методики 
викладання; Старопольської Вищої школи (м. Кельце, Республіка Польща), Університету Суспільних Наук (м. Лодзь, 
Республіка Польща) щодо підвищення рівня компетентності та професійної підготовки фахівців, методики 
викладання обліково-економічних  дисциплін. 
ОП «Облік і оподаткування» Львівського національного аграрного університету, у порівнянні із аналогами, 
характеризується комплексністю, що дає можливість майбутньому фахівцеві працювати у кількох професійних 
напрямах: бухгалтерський облік, оподаткування, економічний контроль, аудит тощо.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Структура та відповідні компоненти ОП сформовані на основі Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня. 
Глобалізаційні та інтеграційні процеси в економічному просторі вимагають наявності у бухгалтерів та аудиторів не 
лише глибоких теоретичних знань за обраною спеціальністю, але й уміння грамотно використовувати їх в 
практичній діяльності, правильно орієнтуватися в економічній ситуації, що склалася, проводити якісний аналіз, 
визначати тенденції, що характеризують економічні явища. Відтак, наповненість ОП спрямована на задоволення 
тих потреб, які висуває до бухгалтерів та аудиторів сфера їх майбутньої професійної діяльності. Враховуючи те, що 
Львівський національний аграрний університет є єдиним вищим навчальним закладом аграрного профілю на 
теренах Західної України, який готує фахівців для аграрного сектору України, групою розробників ОП «Облік і 
оподаткування» було прийнято рішення доповнити перелік фахових компетентностей та програмних результатів 
навчання позиціями, які відображають галузеву специфіку. Отож, у список фахових компетентностей додано ФК12 
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«Здатність відображати у системі бухгалтерського обліку і звітності властиві виключно аграрній сфері об’єкти: 
довгострокові та короткострокові біологічні активи, матеріали сільськогосподарського призначення, готову 
сільськогосподарську продукцію, роботи та послуги сільськогосподарського виробництва, процеси біологічного 
перетворення у рослинництві і тваринництві» та ФК13 «Здатність враховувати галузеву специфіку та інші 
критеріальні ознаки при виборі системи оподаткування, способів та методів інспектування, контролю та аналізу 
господарської діяльності, шляхів організації облікового процесу та формування різних видів звітності». Інший 
список доповнено такими програмними результатами навчання: ПРН24 «Вміти застосовувати методичний 
інструментарій для відображення у системі бухгалтерського обліку і звітності процесів пов’язаних із змінами у стані 
довгострокових та короткострокових біологічних активів, біологічним перетворенням, витрачанням матеріалів 
сільськогосподарського призначення, оприбуткуванням готової сільськогосподарської продукції, виконанням 
суб’єктами агробізнесу робіт та надання послуг» та ПРН25 «Вміти формувати у системі бухгалтерського обліку базу 
оподаткування для нарахування властивих сільськогосподарському виробництву податків, здійснювати внутрішній 
контроль та аналіз виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, складати на основі 
облікової інформації статистичну звітність сільськогосподарських підприємств».   
Водночас цілі ОП не є однобокими. Перед науково-педагогічним персоналом стоїть завдання підгодовувати 
висококваліфікованого універсального фахівця для галузі сільського господарства та інших сфер діяльності.  

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти» затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1260 від19.11.2018 року).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП за назвою, ціллю, контентом, структурою, архітектонікою та переліком результатів навчання відповідає 
предметній області спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
регламентованої Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 1260 від19.11.2018 року). 
Завданням робочої групи було вибудувати структурно-логічну взаємопов’язану послідовність компонентів ОП у 
розрізі років підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр. Такий підхід забезпечує досягнення 
програмних результатів та формування професійного мислення у майбутнього фахівця. Водночас розуміння 
здобувачами вищої освіти суті предметної області реалізується через зміст ОП. Зміст ОП визначають об’єкти 
системи обліку та оподаткування (господарські засоби та джерела їх утворення; процеси виробництва, постачання, 
реалізації; доходи та витрати; формування фінансового результату; бази оподаткування; нарахування і сплата 
податків за вибраною системою оподаткування; контрольні заходи). Забезпечуючи відповідність змісту ОП 
предметній області спеціальності «Облік і оподаткування», викладання низки дисциплін блоку загальної та 
професійної підготовки передбачає врахування специфіки облікового процесу в аграрній сфері та інших галузях 
економіки. Так, ознаки професійної орієнтації через акцент на методику обліку та оподаткування прослідковуються 
у таких дисциплінах: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Оподаткування 
підприємств», «Облік в установах державного сектору», «Облік в банках», «Облік за видами економічної 
діяльності».
Отож, освітні компоненти визначають структуру ОП. З-поміж них виділимо 39 навчальних дисциплін. Поєднання 
лекцій, практичних занять, самостійної роботи та виконання курсових робіт є основою реалізації освітніх 
компонент. Серед інших обов’язкових освітніх компонентів виділимо навчальну і виробничу практику, 
атестаційний екзамен.   
Контент ОП сповна передбачає і забезпечує вивчення та освоєння об’єктів і предметів у розрізі освітніх компонентів, 
що досягається шляхом оволодіння сучасними технологіями і методиками для розв’язання практичних завдань з 
обліку, аудиту і оподаткування у руслі розвитку спеціальності. Під час підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти науково-педагогічний персонал випускової та інших кафедр використовує  
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переваги сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій. Для вивчення навчальних дисциплін «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Звітність підприємств та облік в оподаткуванні», практичного 
застосування методичного інструментарію та з метою опрацювання облікової інформації для формування 
бухгалтерської документації, проміжної та періодичної звітності використовується комп’ютерна техніка та 
відповідне програмне забезпечення («1С Бухгалтерія 8.3», «1С для сільського господарства», Medoc).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті згідно з Положенням про організацію освітнього процесу формування індивідуальної освітньої 
траєкторії для здобувачів освіти реалізується за напрямами: 
- індивідуальний вибір навчальних дисциплін з дотриманням послідовності викладання відповідно до структурно-
логічної схеми підготовки фахівця, у тому числі за ОП «Облік і оподаткування». Альтернативи навчальних 
дисциплін передбачені навчальним планом (обсяг не менш 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС), що 
регламентується Положенням про індивідуальні навчальні плани студентів Львівського національного аграрного 
університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html; 
- самостійний вибір об’єкту та місця проходження виробничої практики;
- можливість навчатися за індивідуальним графіком у зв’язку із працевлаштуванням, доглядом за дитиною до 3-х 
років чи хворим родичем; 
- вибір тематики курсових робіт та наукових досліджень за власними інтересами та наукового консультанта серед 
викладачів кафедри;
- шляхом реалізації права на академічну мобільність. 
Вивчення дисциплін, передбачених ОП може здійснюватися на базі інших ЗВО, у тому числі зарубіжних. 
Результати анкетування засвідчують, що 85% респондентів підтвердили можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії (протокол засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибірковість навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію навчального 
процесуhttp://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html та визначається навчальним планом. Кількісне 
співвідношення обов’язкових і вибіркових дисциплін, а також відведених годин для загальної та фахової підготовки 
відповідають сучасним вимогам. За ОП «Облік і оподаткування» витримано пропорційність навчального 
навантаження у співвідношенні обов’язкових та вибіркових компонентів (180 та 60 кредитів ЄКТС відповідно). 
Перелік вибіркових дисциплін http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/plannavproc/indyvnavplan.html, 
силабуси цих дисциплін http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/navmet2018.html, освітня 
програмаhttp://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/osvprogrambak2018.html розміщені на 
офіційному сайті університету.
Здобувачі вищої освіти обирають із вибіркових дисциплін ОП освітні компоненти загальної та професійної 
підготовки. Формування груп здобувачів вищої освіти для відвідування вибіркових курсів здійснюється згідно з 
принципами академічної відповідальності та альтернативності. Університет не допускає випадків нав’язування 
здобувачам вищої освіти вибіркових дисциплін в інтересах конкретних кафедр та викладачів. Основою вибору, який 
здійснюється впродовж першого тижня освітнього процесу, є сформований, погоджений та затверджений перелік 
вибіркових дисциплін. Процедура вибору дисциплін передбачає такі етапи:
- куратор академічної групи ознайомлює здобувачів вищої освіти із переліком вибіркових дисциплін. Впродовж 
встановленого терміну здобувач вищої освіти подає куратору заяву із переліком вибраних дисциплін;
- одержані заяви на предмет формування груп здобувачів вищої освіти та педагогічного навантаження викладачів 
аналізують та систематизують у деканаті та навчальному відділі. Цей етап проходить із залученням представників 
студентського самоврядування;
- визначений обсяг кредитів ЄКТС, за обраними більшістю здобувачів дисциплінами, включають до робочого 
навчального плану. Сформовані групи здобувачів для відвідування вибіркових курсів та розклад занять розміщають 
на інформаційній дошці та офіційному сайті університету; 
- обрані більшістю здобувачів вищої освіти вибіркові дисципліни також відвідують ті студенти, які не зробили свого 
вибору. При цьому здобувач не може відмовитися від запропонованого переліку вибіркових дисциплін. 
Обрані дисципліни формують індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти, водночас вони є 
обов’язковими до завершення в конкретному семестрі шляхом складання підсумкового контролю. 
Результати анкетування показали, що 83% опитаних студентів вважають, що ОП дозволяє реалізувати їхнє право на 
вибір дисциплін за спеціальністю (протокол засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАУ регламентована Положенням про організацію освітнього 
процесу http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html. Ця форма передбачає формування 
фахових компетентностей для реалізації подальшої професійної діяльності випускників. На ОП передбачено 
практичну підготовку у формі  навчальної та виробничої практик. Навчальна практика – у 2-ому та 4-му семестрах 
обсягом 5 кредитів ECTS кожна, сприяє формуванню таких фахових компетентностей ФК2, ФК3, ФК7, ФК10, ФК11. 
Виробничу практику заплановано у 6-му семестрі (5 кредитів ECTS) для досягнення наступних фахових 
компетентностей ФК3-ФК6, ФК9 - ФК13.  Порядок проходження практики, виконання звіту та його захист 
передбачені відповідними програмами.  
Також університет сприяє зустрічі з роботодавцями, а випускова кафедра організовує ознайомчі екскурсії на 
підприємства та проводить заняття у виробничих умовах.
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Водночас практична підготовка реалізується в межах вивчення низки фахових дисциплін. Досягається це за рахунок 
використання в освітньому процесі комп’ютерних інформаційних технологій; моделювання та виконання 
практичних завдань прикладного системного характеру у вигляді наскрізних задач; складання на практичних 
заняттях первинних, зведених та звітних бухгалтерських і податкових документів.
Майже 90% респондентів задоволені рівнем практичної підготовки на ОП (протокол засідання кафедри № 6 від 16 
грудня 2019 р.).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Соціальні навички здобувачі набувають впродовж навчання за ОП «Облік і оподаткування». Першочергово це 
досягається через: освітні компоненти, які формують основні загальні компетентності («Діловий протокол та 
етикет», «Підприємництво та бізнес-культура», «Ділова іноземна мова»); освітні компоненти, які формують фахові 
компетентності («Облікова політика», «Податкові розрахунки та контроль», «Звітність підприємств та облік в 
оподаткуванні»); участь у студентському науковому гуртку; участь у науково-практичних конференціях різного 
рівня, конкурсах студентських наукових робіт, стипендіальних програмах, предметних олімпіадах. Отож, розвиток 
соціальних навичок відбувається за результатами участі здобувачів в освітній та науковій діяльності та проявляється 
у вміннях обґрунтовувати особисті думки та наукові ідеї, будувати доброчесні взаємини та міжособистісне 
спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. Розвиток соціальних навичок є запорукою сприятливого 
психологічного клімату в академічній групі, на факультеті, подоланні психологічних бар’єрів під час спілкування із 
викладачами і керівництвом. Навики відстоювання власної позиції, активної комунікації, соціальної взаємодії 
також викристалізовуються під час виступів на семінарських заняттях, захистах курсових робіт та звітів практик. 
Вироблені соціальні навички в подальшому забезпечать успіх комунікації молодих фахівців у діловому партнерстві, 
можливість фахового та професійного вдосконалення і ведення соціально відповідального бізнесу.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навчальний план є основним регламентом, який визначає логічну послідовність вивчення дисциплін, календарний 
графік, бюджет часу та розподіл часу на аудиторну і самостійну роботу, практичну підготовку, підсумковий 
контроль. В університеті досягнуто збалансування у співвіднесенні обсягу окремих освітніх компонентів за ОП 
«Облік і оподаткування» (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти. Так, формування 
фактичного  навантаження студента передбачає виділення 30-50% аудиторного навантаження на 1 кредит ЄКТС. На 
самостійну роботу відводиться решта часу. На ОП «Облік і оподаткування» здобувачі освіти в робочому тижні мають 
20-25 годин аудиторного навантаження. 
Порядок організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначено Положенням про організацію освітнього 
процесу http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html. 
Результати анкетування засвідчують, що 93% студентів достатньо часу для самостійної роботи після аудиторних 
занять (протокол засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти, наказ № 137 від 29.08.2019 
року http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html регулює здобуття освіти через поєднання 
навчання в університеті із навчанням у виробничих умовах для набуття певної кваліфікації на основі договору.
Окремі елементи дуальної форми освіти використовуються за ОП «Облік і оподаткування» першого 
(бакалаврського) рівня, хоча загалом така форма освіти в університеті не набула поширення. Дуальні лекції, до 
читання яких залучаються провідні практики в галузі обліку та оподаткування, укладання договорів на 
проходження виробничої практики із потенційними роботодавцями є ознакою перспективності такого формату 
надання освітніх послуг. 
Опитування студентів показали, що 70% з них знайомі з особливостями дуальної форми навчання (протокол 
засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.). 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html 
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідальність за щорічне розроблення Правил прийому  на навчання у Львівський національний аграрний 
університет покладено на приймальну комісію. До обговорення проекту Правил прийому запрошують завідувачів 
кафедр та гарантів ОП. Правила розглядають і схвалюють рішенням Вченої ради. Згідно Правил, вступити на 
перший (бакалаврський) рівень можуть особи, які здобули повну загальну середню освіту або ОКР молодшого 
спеціаліста. До участі у конкурсному відборі допускають осіб, які подали сертифікати ЗНО з трьох предметів: 
українська мова та література, математика, географія або іноземна мова (бюджетна та/або небюджетна пропозиція); 
українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова (лише небюджетна пропозиція). Для 
встановлення переліку сертифікатів ЗНО здебільшого використовують компетентнісний підхід. Для прикладу, 
знання з математики знадобляться для досягнення здобувачами вищої освіти ЗК2 та ФК2; історії – для ЗК14; 
іноземної мови – для ЗК10, ФК4 та ПРН16 тощо. При цьому абітурієнти повинні мати позитивні результати за 
кожним конкурсним предметом (не нижче100 балів). 
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста відбувається у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, а також фахового випробування зі 
спеціальності. Програми вступних фахових випробувань розміщені на офіційному сайті університету 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/programfah.html. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У Львівському національному агарному університеті питання визнання результатів навчання, отриманих 
здобувачами освіти в інших ЗВО регулюється Положенням про організацію навчального процесу та Положенням 
про порядок реалізації права на академічну мобільність. Процедурою передбачено перезарахування (зарахування) 
навчальних дисциплін та інших компонентів навчального плану в таких випадках: переведення здобувача вищої 
освіти з іншого ЗВО до  Львівського національного аграрного університету, одночасне здобуття вищої освіти за 
двома спеціальностями, поновлення на навчання, за результатами академічної мобільності відповідно до умов 
договорів між навчальними закладами. Нормативні документи, що регулюють  означену процедуру доступні усім 
учасникам освітнього процесу та оприлюднені на офіційному сайті університету 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На момент складання звіту про самооцінювання щодо реалізації ОП «Облік і оподаткування» приклади визнання 
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО відсутні.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є складовою системи внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності  університету. Тимчасове положення про порядок визнання у Львівському національному 
аграрному університеті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та інші розпорядчі документи є 
нормативною базою регулювання цього питання 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Неформальною освітою для учасників 
освітнього процесу є участь у різного роду курсах, семінарах та круглих столах, що організовуються Львівським 
національним аграрним університет, його структурними підрозділами та іншими установами. Результатами такого 
навчання слід вважати сертифікати та свідоцтва про набуття  учасниками освітнього процесу певних кваліфікацій чи 
навичок. Визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується на обов’язкові та вибіркові 
дисципліни ОП. Університет може визнати результати навчання у неформальній освіті в обсязі не більше 10% від 
загального обсягу. Призначеною розпорядженням декана предметною комісією виставляється  підсумкова оцінка за 
шкалою ЄКТС. Якщо здобувач не погоджується із оцінкою, він має право звернутися з апеляцією до ректора. 
Водночас в рамках ОП «Облік і оподаткування» як результати засвоєння освітніх компонентів такі досягнення до 
цього часу офіційно не визнавалися.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики визнання результатів неформального навчання на ОП «Облік і оподаткування» не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Під час викладання навчальних дисциплін на ОП використовують низку інноваційних методів: лекція-
діалог,бінарна лекція, публічна лекція, вебінар, кейсові технології. Проведення лекцій відбувається з використанням 
засобів мультимедіа. Напрацьовано та запроваджено сучасні форми дистанційного навчання. Під час практичних 
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занять використовують форми активізації творчої діяльності: ділові ігри, мозкові штурми. Бізнес-кейси 
використовують здебільшого на заняттях у виробничих умовах. Бізнес-кейси від СП «Технокап» та ТзОВ 
«Галфрост» (10 жовтня 2019 р., 18 вересня 2018 р. http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/boia/news.html) 
полягали у обґрунтуванні вибору системи оподаткування та складанні податкової декларації з ПДВ на основі 
заданих критеріїв. 
Увесь комплекс методичного забезпечення у розрізі освітніх компонентів оприлюднений на офіційному сайті 
університету. http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/ekon/navmetkomekonom.html 
Системна та цілеспрямована робота щодо подальшого підвищення рівня та якості проведення навчальних занять 
забезпечує повне засвоєння матеріалу здобувачами освіти та ефективність освітнього процесу. Завдяки 
оптимальному поєднанню перелічених інноваційних методів аудиторного навчання, занять в умовах виробництва 
та виробничої практики на реально діючих економічних об’єктах забезпечується вищий рівень програмних 
результатів навчання. Так, 92% опитаних студентів стверджують, що на аудиторних заняттях викладачі 
використовують новітні методи навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Навчання здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за індивідуальними навчальними планами, в основу 
яких покладено робочий навчальний план. Серед форм і методів навчання та викладання, що відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу, виділимо: право вибору здобувачами вищої освіти форм навчання; перспективи 
навчатись за програмами подвійних дипломів та академічної мобільності; право вибору дисциплін; 
полікритеріальність у рейтинговому оцінюванні здобувачів вищої освіти (до уваги приймають наукові публікації 
здобувачів вищої освіти, участь та перемоги у предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, 
стипендіальних програмах, наукових конференціях різних рівнів тощо). Науково-педагогічний персонал, куратори 
академічних груп повсякчас через традиційне та інтерактивне спілкування, формування атмосфери довіри і 
взаєморозуміння сприяють особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та їхній активній участі в освітньому 
процесі. Реалізація під час освітнього процесу компетентісного підходу орієнтована на отримання симбіозу знань та 
програмних результатів навчання для розв’язання складних завдань обліково-економічного та управлінського 
характеру.
Результати опитування здобувачів вищої освіти демонструють ефективність та інтерес до обраних традиційних та 
інтерактивних методів надання освітніх послуг на ОП «Облік і оподаткування». Близько 90% респондентів 
вважають, що форми і методи викладання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода передбачає незалежність і самостійність учасників освітнього процесу. Принципи свободи 
слова, поширення знань та інформації є основоположними у виборі НПП методів надання освітніх послуг на ОП.  
НПП самостійно встановлюють доцільність вибору та використання методів проведення аудиторних занять. При 
цьому передбачають час для вивчення окремих тем дисципліни. Дієвою є можливість використання НПП у 
освітньому процесі результатів власних наукових досліджень, обговорення цих результатів із здобувачами вищої 
освіти, виявлення проблемних моментів та окреслення перспективних напрямків дослідження. Проявом 
академічної свободи також є вільний вибір здобувачами освіти тем курсових і наукових робіт, баз виробничої 
практики. 
Водночас право на академічну свободу не звільняє учасників освітнього процесу від відповідальності застосовувати 
її відповідно до обов’язку здійснення добросовісного викладання навчальних дисциплін та наукового пошуку. Згідно 
з Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, навчальний заклад пропагує перебіг освітнього 
процесу відповідно з етичними і професійними нормами. Студентам університет гарантує академічні свободи 
отримувати знання згідно зі своїми здібностями та можливостями.
Обрані методи викладання і навчання на ОП тісно взаємопов’язані із  принципами академічної свободи, що 
підтверджено результатами анкетування (87,5 % схвальних відповідей респондентів). 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про зміст, цілі, очікувані результати навчання, порядок і критерії оцінювання за окремими ОП в 
університеті є зрозумілою,  доступною та своєчасною. Освітні програми та сила буси навчальних дисциплін 
розміщені на офіційному сайті університету. Відтак, усі матеріали доступні не лише учасникам освітнього процесу, а 
й стейкхолдерам, роботодавцям, академічній спільноті. Інформаційний масив оновлюють один раз на рік. 
Здобувачі вищої освіти у гуртожитках університету мають безкоштовний цілодобовий доступ до мережі Інтернет. 
Вони є користувачами електронного каталогу бібліотеки та інших ресурсів, що містять необхідну навчальну та 
наукову інформацію.
Викладачі на заняттях, здебільшого на першому занятті нового курсу,  також доводять до відома здобувачів вищої 
освіти інформацію щодо означених вище аспектів. Водночас на випускових кафедрах у формі навчально-
методичних комплексів зберігаються паперові варіанти інформаційних джерел, що підтверджують повноту 
освітнього процесу за кожною ОП. 
Здобувачі вищої освіти за ОП «Облік і оподаткування» на випусковій кафедрі ознайомлюються з переліком 
рекомендованої викладачами та наявної у предметному кабінеті навчальної літератури, системою оцінювання 
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знань, формами контролю, авторами курсів тощо.  

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

 НПП випускової та інших кафедр, що здійснюють викладання на ОП «Облік і оподаткування», активно поєднують 
викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє покращенню методики викладання навчальних дисциплін, 
підвищенню рівня ефективності надання освітніх послуг, удосконаленню змісту навчального процесу із 
урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку облікової системи, контрольної діяльності та податкової політики 
держави. Основними формами наукової діяльності колективу є підготовка дисертаційних робіт, підручників, 
навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей, стажування викладачів, участь у наукових 
конференціях різного рівня, залучення студентів до наукової роботи. Наукова робота на випусковій кафедрі 
здійснюється в рамках кафедральної теми «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку АПК».
Елементи наукових досліджень прослідковуються у курсових роботах здобувачів вищої освіти, презентаціях до 
доповідей під час захисту курсових робіт, рефератах. Зауважимо, що виконання курсових робіт відбувається за 
результатами діяльності реально діючого суб’єкта господарювання, здебільшого з аграрної сфери. При цьому у 
курсових роботах вирішуються наукові завдання у контексті окреслення шляхів  вдосконалення проблематики 
відповідно до предмету дослідження. Для виконання курсових та наукових робіт здобувачі вищої освіти нерідко 
послуговуються науковим доробком своїх керівників. 
З метою сприяння розвитку творчих та наукових здібностей здобувачів освіти, на усіх кафедрах університету 
функціонують студентські наукові гуртки. Засідання гуртків здійснюється згідно затвердженого плану-графіку. 
Члени студентського наукового гуртка «Облік – мова бізнесу» при випусковій кафедрі є активними учасниками 
міжнародних студентських наукових конференцій, семінарів та днів кафедри, круглих столів з проблем 
реформування вітчизняної облікової системи. Результативності поєднання навчання і досліджень сприяє щорічне 
проведення Звітної студентської наукової конференції, за підсумками роботи якої формують збірник матеріалів. Під 
керівництвом досвідчених викладачів студенти є переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (6 призерів впродовж 2015-2020 рр), 
Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і методики аудиту та за спеціальністю (5 призерів впродовж 
2015-2020 рр).  
Наукові проекти «Моделювання бухгалтерського відображення  екологічної діяльності в системі обліку 
сільськогосподарського підприємства», «Валоризація аграрної продукції в системі бухгалтерського обліку 
фермерських господарств»,  «Методичний інструментарій в обліковому забезпеченні виробництва зернових 
культур» здобувачів вищої освіти за ОП «Облік і оподаткування» були підтримані стейкхолдерами, про що свідчать 
довідки про впровадження результатів дослідження одержані від ФГ  «Агротем» та ТзОВ «Грімно».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Пермаментне самовдосконалення учасників освітнього процесу через спільні наукові дослідження викладачів із 
здобувачами вищої освіти, підвищення кваліфікації викладачів та стажування, у тому числі закордонне, повсякчас 
сприяють оновленню змісту та контенту освітніх компонентів на ОП «Облік і оподаткування». Для оновлення 
силабусів та робочих програм навчальних дисциплін, навчальних посібників, методичних рекомендацій, лекційних 
матеріалів, програм проходження навчальних і виробничих практик тощо, науково-педагогічний колектив 
використовує особистий науковий доробок. Водночас до уваги приймаються зауваження стейкхолдерів та 
побажання роботодавців.  
Випускова кафедра має тісні наукові зв’язки з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, 
Інститутом обліку і фінансів, редакцією газети «Все про бухгалтерський облік». Також кафедрою укладено договори 
про співробітництво із виробничими структурами, об’єднаними територіальними громадами та фінансовими 
установами. На основі інформації про їх діяльність виконуються спільні дослідження, проводяться семінари, а 
навчальні заняття для здобувачів вищої освіти відбуваються в реальних виробничих умовах на філіалах кафедри. 
Окрім цього, викладачі є активними учасниками різних рівнів навчально-фахових семінарів, тренінгових програм, 
вебінарів, сертифікованих навчальних курсів тощо. Усе це з одного боку сприяє поглибленню практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти, а з іншої вимагає від науково-педагогічного персоналу інноваційних підходів до 
формування навчально-методичного забезпечення. 
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному аграрному університеті 
регламентовано порядок розгляду та затвердження навчально-методичного забезпечення. Відтак, викладачі 
періодично оновлюють зміст освітніх компонентів. Для сфери обліку та оподаткування, з огляду на мінливість 
нормативної бази, ця вимога є обов’язковою. Тому до початку навчального року, згідно плану видання, факт 
оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик обговорюється на засіданні 
кафедри та узгоджується з гарантом ОП. Навчально-методичні матеріали рекомендуються до друку рішенням 
вченої ради факультету.
Випускова кафедра здійснює постійний моніторинг для недопущення фактів дублювань змістовних частин освітніх 
компонентів, відслідковує логічну послідовність освітніх компонентів, а також їх взаємозв’язок, щоб забезпечити 
цілісність та системність ОП «Облік і оподаткування».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Відповідно до Стратегії інтернаціоналізації ЛНАУ (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html ) 
напрямками діяльності учасників освітнього процесу у цьому контексті є: поглиблення та налагодження співпраці, 
формування тісних взаємин із закордонними і міжнародними освітньо-науковими установами. Із низкою 
зарубіжних наукових та освітніх установ укладено угоди про науково-технічне співробітництво та академічну 

Сторінка 12



мобільність, участь у міжнародних проектах. Закордонні вузи (Державна вища технологічна та економічна школа в 
Ярославі, Латвійський сільськогосподарський університет, Турецький Гіресунський університет, Старопольська 
вища школа) є співорганізаторами щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», яку проводить випускова кафедра. 
Усі викладачі випускової кафедри впродовж 2017-2019 рр пройшли стажування у Старопольській Вищій Школі в м. 
Кєльце  та Університеті Суспільних Наук м. Лодзь. Янковська К. С. у 2018 р. була учасником міжнародного польсько-
українського проекту (договір №М/135-2018) та Стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда (12.09.2019-30.06.2020). 
НПП приймають участь у конференціях за кордоном, є співавторами зарубіжних колективних монографій, 
наукових статей у зарубіжних виданнях, у тому числі зареєстрованих у наукометричній базі WoS.
Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі  за подвійним дипломом у ЛНАУ та 
Старопольській вищій школі.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

З метою оцінки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу та практичних навичок на ОП 
«Облік та оподаткування» відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ передбачено такі 
форми контролю: поточний, проміжний (модульний), підсумковий (семестровий), атестаційний екзамен. 
Основними завданнями системи оцінювання знань та вмінь студентів слід вважати: систематичну діагностику якості 
засвоєння навчальної інформації здобувачами вищої освіти у процесі навчання; оволодіння навичками 
використання цієї інформації для розв’язання практичних завдань. Форма контролю у розрізі освітніх компонентів 
передбачена у ОП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня підготовки та у навчальному плані.    
Поточний контроль здійснюють під час проведення семінарських і практичних занять. Форму проведення 
поточного контролю визначає безпосередньо ведучий викладач (опитування, тести, контрольна робота, виконання 
завдань, експрес-контроль рівня готовності до заняття,  оцінка активності студента під час заняття тощо). У 
поточному контролі оцінюванню підлягають: систематичність роботи на практичних заняттях; рівень знань, 
продемонстрований у відповідях і виступах; активність під час обговорення питань тощо. Для поточного контролю 
знань особливо важлива участь студентів у дискусіях, активність студентів на  лекційних, практичних заняттях та у 
науковій роботі, за що вони теж можуть одержати відповідні бали. Оцінки проставляють у журналах обліку 
успішності. Для самоконтролю здобувачами вищої освіти рівня засвоєння навчального матеріалу з конкретної 
навчальної дисципліни (теми), у робочих програмах навчальних дисциплін та навчально-методичних 
рекомендаціях передбачено питання для самоконтролю. 
Проміжний (модульний) контроль проводиться за наперед складеним графіком на підставі оцінок поточного 
контролю. Проміжному контролю підлягають усі навчальні дисципліни, що викладаються у семестрі. Результати 
проміжного контролю переносять у відомість, яку здають у деканат. 
Підсумковий контроль проводять у формі заліку, диференційованого заліку, екзамену та атестаційного екзамену. 
Складання заліків закінчується до початку іспитової сесії. Кількість балів за підсумковий (семестровий) контроль 
кожен викладач зазначає у робочій програмі з дисципліни. Студенти, які мають пропуски занять, зобов’язані 
відпрацювати їх до моменту проведення підсумкового контролю. 
Атестаційний екзамен приймає екзаменаційна комісія після завершення навчання на ОП з метою встановлення 
фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки програмним результатам навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Контроль успішності здобувача вищої освіти здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені 
університетом у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНАУ. Підсумкові оцінки формують з усіх 
навчальних дисциплін як за п’ятибальною  шкалою, так і за шкалою кредитно-модульної системи оцінювання. 
Здобувач вищої освіти набирає бали протягом вивчення всього курсу навчальної дисципліни (максимум 100 балів). 
Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки.  
Механізм рейтингової оцінки діяльності здобувачів вищої освіти за семестр передбачено Положенням про критерії, 
правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.htm. 
Позиції здобувачів вищої освіти у загальному рейтингу визначаються на підставі отриманих балів семестрового 
контролю, а також балів, зарахованих за його участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті 
та спорті, незважаючи на те чи студент навчається за державним замовленням чи за кошти фізичних та юридичних 
осіб.
Оцінка курсових робіт, навчальних і виробничих практик, державної атестації згідно з кредитно-модульною 
системою навчання здійснюється за окремою структурою залікових кредитів, які визначені у робочих програмах 
дисциплін, методичних рекомендаціях та програмах практик. Захист курсових робіт та звітів за результатами 
практики відбувається на підставі оцінки їх якості та результатів захисту перед комісією, що створюється кафедрою 
в складі трьох викладачів.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На офіційному сайті університету оприлюднено інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
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знань. Здобувач вищої освіти має змогу самостійно у зручний для нього час ознайомитися з цією інформацією. До 
інформативних джерел щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання належать: робочі програми, 
силабуси, розклад занять, навчальний план, графік навчального процесу. Крім цього, на початку заняття викладач 
доводить до відома студентів критерії оцінювання та максимально можливу кількість балів за практичне заняття.
Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність і час вивчення дисциплін, форми 
навчальних занять і термін їх проведення, форми контролю. Навчальні плани розробляють деканати, а програми 
навчальних дисциплін – кафедри університету. Вони затверджуються ректором університету. Навчання студентів 
здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який  складається  на  підставі робочого  навчального  плану  і  
містить цикли загальної та професійної підготовки з обов’язковим урахуванням вибіркових компонентів та 
структурно-логічної схеми підготовки. 
У межах графіку навчального процесу не пізніше, як за місяць до початку сесії, деканат розробляє графік здачі 
підсумкового контролю, який  затверджує перший проректор. Графік оприлюднюють на сайті та інформаційній 
дошці. Результати підсумкового контролю вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку 
здобувача вищої освіти. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

ОП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня розроблена на основі Стандарту вищої освіти України 
(Наказ МОН України від 19.11.2018 р. № 1260). Стандартом передбачено альтернативу щодо атестації здобувачів – 
або публічний захист кваліфікаційної роботи, або атестаційний екзамен. ОП «Облік і оподаткування» атестацію 
здобувачів вищої освіти передбачено здійснювати у формі атестаційного екзамену. Регламентами цього процесу є 
положення: «Про Екзаменаційну комісію ЛНАУ 
2020»http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html та «Про організацію освітнього процесу в 
ЛНАУ»http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html
Атестаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з низки дисциплін, передбачених 
навчальним планом. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, 
приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього ступеня бакалавра, видання диплома про вищу освіту, 
опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті. 
Атестаційний екзамен проводять за білетами (тестами), складеними у повній відповідності до робочих програм за 
методикою, визначеною університетом.   
Результати складання атестаційного екзамену визначають у балах ECTS та переводять у національну шкалу. 
Оголошують результати у той самий день після оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАУ (пункти 4.54-4.71), Положення про критерії оцінювання 
знань та вмінь студентів ЛНАУ, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 
для атестації здобувачів вищої освіти у ЛНАУ є у вільному доступі на сайті університету 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html  
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html та регулюють процедуру проведення контрольних 
заходів. Означені внутрішні регламенти передбачають процедури проведення контрольних заходів, оскарження їх 
результатів та повторну здачу. Після здачі останньої екзаменаційної сесії здобувачам вищої освіти, згідно графіку 
проведення консультацій, доводять до відома перелік питань, що виносяться на атестаційний екзамен. 
Термін повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік. Контроль за формуванням складу, 
організацією роботи та діяльністю екзаменаційної комісії здійснює ректор ЛНАУ.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Серед низки принципів забезпечення якості освітнього процесу, що визначено Положенням про організацію 
освітнього процесу ЛНАУ, ключовими є відкритість та неупередженість оцінювання досягнень студентів. Рівні 
умови для всіх здобувачів, зокрема зміст та кількість завдань, тривалість контрольного заходу, система оцінювання, 
а також відкритий доступ до інформації про ці умови та критеріальні ознаки оцінювання і терміни здачі усіх видів 
підсумкового контролю є передумовою об’єктивності екзаменаторів та неупередженого ставлення до здобувачів 
вищої освіти. Внутрішніми нормативами передбачено єдині правила перездачі поточного та підсумкового 
контролю, оскарження результатів атестації. Об’єктивність оцінювання курсових робіт та звітів за результатами 
навчальної і виробничої практик досягається шляхом їх захисту при комісії.   
Атестація здобувачів вищої освіти проходить відкрито і гласно на засіданні екзаменаційної комісії за участю більше 
половини її складу за присутності голови екзаменаційної комісії. Здобувачі вищої освіти, а також інші присутні на 
атестації особи, мають право здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію цього процесу. Оцінювання здійснює кожен 
член екзаменаційної комісії. Після обговорення комісія колегіально виставляє підсумкову оцінку. Випадків 
конфлікту інтересів чи оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів вищої освіти на  ОП 
«Облік і оподаткування» не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Внутрішня регламентація (Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ) визначає процедуру 
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врегулювання порядку повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти. Згідно із 
розпорядженням декана таким здобувачам вищої освіти надається право на ліквідацію академічної заборгованості 
чи повторну здачу контрольних заходів. Після погодженням із кафедрою декан затверджує графік ліквідації 
академічної заборгованості. Далі його оприлюднюють та доводять до відома екзаменаторів і здобувачів вищої освіти. 
Здобувач вищої освіти з кожної дисципліни має право не більше двох спроб перездачі. При цьому перший раз – 
викладачу, а другий – комісії, яку створює декан факультету. У зв’язку з неявкою на засідання комісії у протоколі 
зазначають, що здобувач вищої освіти не атестований. У випадку документального підтвердження неявки здобувача 
вищої освіти через поважну причину, йому встановлюють іншу дату складання іспиту під час роботи Екзаменаційної 
комісії. Якщо під час другого повторного проходження контрольного заходу здобувач вищої освіти отримав 
незадовільну оцінку, його відраховують з університету. При цьому видають академічну довідку встановленого 
зразка. Водночас він має право на повторну атестацію впродовж трьох років після відрахування.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЛНАУ. Так, спірні моменти щодо результатів та перебігу екзаменаційних сесій 
розглядає апеляційна комісія.  Персональний склад апеляційної комісії визначає розпорядження декана 
факультету. Іншим внутрішнім регламентом (Положення про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти у ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html ) передбачено випадки, коли здобувач вищої освіти 
може подати апеляцію через незгоду з оцінкою. Таку апеляцію він подає на ім’я ректора, або першого проректора у 
день оголошення результатів контрольних заходів за умови обов’язкового повідомлення декана факультету. Для 
розгляду апеляції ректор своїм розпорядженням створює комісію. Зазвичай головою комісіє є проректор, декан 
факультету, або директор інституту. До складу комісії не входять члени екзаменаційних комісій. Впродовж трьох 
календарних днів після подачі, апеляцію слід розглянути. Якщо комісія  встановлює  порушення процедури 
атестації, яке призвело до викривлення результатів оцінювання, ректору пропонують скасувати попереднє рішення 
екзаменаційної комісії і здійснити повторне засідання у присутності представників апеляційної комісії.  
Впродовж усього періоду здійснення освітньої діяльності за ОП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у ЛНАУ передбачені у таких внутрішніх 
регламентах: «Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ», «Положення про академічну доброчесність 
у ЛНАУ», «Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи в ЛНАУ» 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Усі ці внутрішні регламенти націлені 
підтримувати високі професійні стандарти у всіх напрямках діяльності університету (науковій, освітній, виховній 
тощо), діловому партнерстві у середовищі науково-педагогічної спільноти та здобувачів вищої освіти, запобігати  
недотриманню академічної доброчесності, яка поширюється на навчально-методичні та наукові праці учасників 
освітнього процесу, курсові роботи здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» тощо.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У Львівському національному аграрному університеті з метою протидії академічному плагіату використовують 
інтернет-систему Strikeplagiarism.Com компанії «Плагіат». Завдяки сучасним інформаційним технологіям ця 
система сприяє покращенню якості оригінальних текстів через впровадження принципів академічної доброчесності 
в університетське середовище та культуру, покращення академічної мотивації як здобувачів вищої освіти так і 
науково-педагогічних працівників. Антиплагіатна інтернет-система   StrikePlagiarism.com дозволяє перевірити 
оригінальність аналізованого документа точно визначити ступінь подібності тексту, порівнюючи його із вмістом 
внутрішніх баз даних та Інтернет мережі. За результатами перевірки система формує Звіт подібності щодо 
законності запозичень. Впродовж 48 годин системний оператор на підставі Звіту подібності готує Протокол 
контролю «Оригінальність Дипломної роботи». Якщо документ пройшов перевірку і критеріальні коефіцієнти 
лежать в межах гранично допустимих норм (К1<50% та К2<20%), то така робота допускається до захисту після 
розгляду на засіданні кафедри. 
Оскільки ОП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня підготовки атестацію здобувачів 
передбачено у формі атестаційного екзамену, перевірку дипломних робіт на предмет академічного плагіату не 
проводили.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У Львівському національному аграрному університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності. Метою 
діяльності комісії, що передбачено Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ, є: проведення 
інформаційної роботи щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики серед 
науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти; поширення методичних матеріалів; 
організація семінарів із здобувачами вищої освіти щодо питань інформаційної діяльності університету, дотримання 
вимог написання наукових, навчальних робіт, правил опису літературних джерел та оформлення цитувань; 
ініціювання, здійснення та підтримання досліджень щодо академічної доброчесності, якості наукової діяльності та 
освіти; підготовка пропозицій стосовно підвищення ефективності впровадження принципів академічної 
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доброчесності в наукову та освітню діяльність університету; надання рекомендацій та консультацій про способи і 
шляхи ефективнішого дотримання норм цього Положення.
Престиж університету безпосередньо залежить від дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної 
доброчесності. Здобувачам вищої освіти за ОП «Облік і оподаткування» інформацію про академічну доброчесність 
доводять до відома  куратори, керівники курсових робіт під час консультування, керівники наукових робіт та ведучі 
викладачі.  

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушення академічної доброчесності призводить до академічної відповідальності. Внутрішній регламент 
Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ передбачає такі види академічної відповідальності: відмова у 
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового (освітньо-
творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова у присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати 
визначені законом посади. 
Здобувачі вищої освіти також можуть бути притягнені до академічної відповідальності. Стосовно них передбачено: 
проходження повторного оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження певного 
освітнього компонента ОП «Облік і оподаткування»; відрахування з університету; позбавлення академічної 
стипендії чи наданих університетом пільг щодо оплати за навчання; тощо. Випадків порушення академічної 
доброчесності на ОП «Облік і оподаткування» не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Процедура конкурсного добору викладачів здійснюється відповідно до вимог законодавства, а також внутрішніх 
регламентів університету – Статуту ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html , Положення про 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів).
Процедура конкурсного добору є прозорою для того, щоб забезпечити ефективність реалізації сукупності 
професійних знань і вмінь. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад розглядають на засіданнях 
кафедр та конкурсній комісії університету, яка ухвалює остаточне рішення щодо рекомендації до конкурсу. Рішення 
конкурсної комісії базується на відповідності представлених документів конкурсним критеріям. Завершальним 
етапом конкурсного добору є таємне голосування за кандидатуру претендента на засіданні Вченої ради університету. 
Перевагу надають кандидатурам із науковими ступенями та вченими званнями, досвідом науково-педагогічної 
роботи, наявністю друкованих навчально-методичних та наукових праць. 
Для залучення кращих викладачів на ОП університет публікує оголошення у тижневиках регіонального значення. 
Професійна та академічна кваліфікація викладачів, що забезпечують реалізацію ОП та досягнення визначених 
програмою цілей та програмних результатів навчання, в повній мірі відповідає кадровим вимогам щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (табл. 2).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Випускова кафедра тісно співпрацює із роботодавцями, здебільшого із сільськогосподарськими 
товаровиробниками. З ними укладено договори про співпрацю та створення філій кафедри. Основними 
напрямками співпраці є здійснення спільної навчальної, та  науково-практичної діяльності для удосконалення 
надання освітніх послуг, розширення діапазону наукових досліджень та підвищення кваліфікації НПП кафедри і 
співробітників філій. Філії кафедри також є базою проходження виробничої практики студентів, об’єктом для 
виконання курсових і наукових робіт. Для цього підприємства-роботодавці надають студентам необхідну 
статистичну інформацію. Перспективою для них є можливість працевлаштування на цих підприємствах. Особливо 
прийнятною така тенденція є для вихідців із сільської місцевості. Потенційні роботодавці є активними учасниками 
«Ярмарків професій», які періодично проводяться в університеті. 
Із окремими роботодавцями (ФГ «Кушпіт», ФГ «Агротем», ТзОВ «Світанок», ТОВ «Технокап УА», АТ «Ощадбанк») 
на етапі розробки ОП «Облік і оподаткування» були проведенні консультації та обговорення. Вони надали цінні 
рекомендації щодо наповнення ОП «Облік і оподаткування» освітніми компонентами, які відображають специфіку 
галузі та забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці. З-поміж навчальних дисциплін, 
запропонованих роботодавцями, виділимо: «Облік у фермерських господарствах», «Основи організації обліку 
підприємств», «Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва». 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Для формування програмних результатів навчання до освітнього процесу на ОП залучають фахівців-практиків у 
галузі, зокрема: Л. Шахно (сертифікований бухгалтер, компанія «Західна консалтингова група»), О. Степанюк (гол. 
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бухгалтер  ТзОВ «Плантпол-Україна», І. Жуковська (бухгалтер ПП «БАВАРІЯ ТРАНС»), Г. Гавчак (зав. відділом 
Західного офісу державної аудиторської служби України), О. Кудлатий (зав. лабораторією Львівського інституту 
судових експертиз, за сумісництвом асистент випускової кафедри).Тісні взаємини кафедра підтримує із 
випускниками – фахівцями у сфері обліку та оподаткування. Усі фахівці проводять публічні та бінарні лекції, 
приймають участь у семінарах, круглих столах тощо.
Виїзні заняття в особливий спосіб сприяють розвитку фахових компетентностей та програмних результатів за 
навчальними дисциплінами циклу фахової підготовки. Такі заняття з різних дисциплін були проведені на базі ТОВ 
«Технокап», АТ «Приватбанк», ТОВ «Галфрост». На них бухгалтери-практики поділились досвідом і відповіли на 
численні запитання здобувачів вищої освіти про специфіку роботи та можливості реалізації своїх знань і вмінь на 
практиці. Водночас здобувачі освіти змогли оцінити перспективи свого працевлаштування. Результати анкетування 
констатують корисність такого виду освітніх послуг, оскільки саме виїзні заняття (71% опитаних студентів надає 
перевагу цій формі) дозволяють розвивати конкретні фахові й загальні компетентності, що сприяють становленню 
затребуваного фахівця на ринку праці. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Для викладачів, які забезпечують реалізацію фахових компетентностей на ОП «Облік і оподаткування» 
професійний розвиток повинен мати перманентний характер, що зумовлено постійними змінами нормативно-
правової бази у сфері обліку та оподаткування. Положення Про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАУ 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
регламентує процедурні моменти щодо стажування і підвищення кваліфікації для сприяння професійного та 
наукового розвитку викладачів. Викладачі, які забезпечують освітній процес на ОП «Облік і оподаткування» 
проходять стажування у вітчизняних та зарубіжних наукових, освітньо-наукових установах і організаціях. Згідно 
принципів академічної свободи кожен особисто обирає місце та тематику підвищення кваліфікації (але не рідше, 
ніж один раз на п’ять років). Усі науково-педагогічні працівники випускової кафедри, за сприяння університету, 
пройшли піврічне закордонне стажування у Старопольській Вищій школі м. Кельце (Польща). Старший викладач 
кафедри Янковська К. С. у період 12.09.2019-30.06.2020 рр. була учасником Стипендіальної програми ім. Лейна 
Кіркланда. 
Університет періодично ініціює проведення семінарів із вдосконалення педагогічної майстерності викладачів, 
міжкафедральних науково-практичних семінарів та круглих столів.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу університету, що здійснюється згідно з 
вимогами Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 
(НПП), кафедр і факультетів ЛНАУ http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, є запорукою  
підвищення результативності та якості професійної діяльності, освоєння передового науково-педагогічного досвіду, 
творчого підходу до процесу викладання тощо. Водночас керівництво університету всіляко сприяє організації 
стажування та  підвищення кваліфікації НПП у зарубіжних та вітчизняних навчально-освітніх закладах, де 
викладачі паралельно мають можливість поглибити знання іноземної мови.
Проявом соціального забезпечення НПП є механізм нематеріального заохочення через відзначення грамотами та 
подяками адміністрації університету, різних рівнів органів виконавчої влади, а також державними нагородами. 
Фінансова підтримка у вигляді стипендій молодим вченим, доплат, преміювань та матеріальної допомоги є суттєвим 
заохоченням до науково-педагогічного самовдосконалення.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансове забезпечення освітнього процесу в університеті, зокрема і за ОП, формується за рахунок державного 
бюджету та коштів фізичних осіб з урахуванням контингенту здобувачів вищої освіти. Іншими джерелами 
фінансування є гранти національних та міжнародних інституцій, виробничо-господарська діяльність та інші 
додаткові платні послуги університету. Низка документів щодо фінансової діяльності та організації освітнього 
процесу розміщені на сайті ЛНАУ
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/finansovoekondij.html. Матеріально-технічна база освітньої діяльності 
за ОП «Облік і оподаткування» відповідає ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності. Освітній процес 
відбувається у навчальних корпусах, кабінетах, аудиторіях і в повній мірі забезпечений навчально-методичною та 
науковою літературою. З-поміж сучасного технічного оснащення в освітньому процесі використовують: ПК, 
мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, тощо. Фонди наукової, навчальної літератури, читальні зали 
розташовані як у навчальних корпусах, так і в гуртожитках університету. На випусковій кафедрі створено 
навчальний кабінет, який обладнаний комп’ютерною технікою та укомплектований навчальними і науковими 
виданнями.
Задоволення соціально-побутових потреб учасників навчального процесу забезпечують: гуртожитки, готель; 
заклади громадського харчування (кафе, їдальня, буфети); спортивні майданчики та спортзали; парки. Львівський 
національний аграрний університет має статус студентського містечка.
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет будує взаємини із здобувачами вищої освіти на засадах партнерської співпраці. Самоврядна студентська 
організація «Основа» та факультетські осередки відстоюють права та представляють інтереси здобувачів освіти 
перед керівництвом університету, сприяють гармонійному розвитку кожної молодої особистості. Згідно квоти 
представники здобувачів вищої освіти входять до складу Вчених рад факультету та університету. 
Статутним положенням університету є створення сприятливих умов для реалізації здобувачами вищої освіти їхніх 
талантів і здібностей, створення належних та безпечних умов праці та навчання для всіх учасників освітнього 
процесу. Відтак, університет забезпечує безкоштовний доступ до усіх інформаційних ресурсів та об’єктів 
інфраструктури, що необхідні для належного перебігу освітньої діяльності, зокрема у межах ОП «Облік і 
оподаткування». Усі ПК підключені до мережі Інтернет, а на території університету та у гуртожитках є 
безкоштовний Wi-Fi. Офіційний сайт університету та сторінки структурних підрозділів у соціальних мережах 
подають здобувачам вищої освіти оперативну та актуальну інформацію. З метою оцінювання якості освітнього 
процесу, виявлення наукових інтересів, художніх здібностей у здобувачів вищої освіти на ОП, систематично 
проводять їх опитування та вживають заходів для забезпечення таких потреб та інтересів. Результати анкетування 
свідчать, що освітнє середовище задовольняє потреби та інтереси здобувачів (більше 95% респондентів). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти передбачена Статутом університету. 
Відтак, стан усіх навчальних та житлових приміщень університету відповідає діючим вимогам з техніки безпеки. 
Університет забезпечує умови  життєдіяльності щодо теплового та повітряного режиму, освітлення тощо. Спеціальні 
служби здійснюють систематичний контроль за дотриманням вимог техніки безпеки та протипожежної безпеки, 
виробничої санітарії. Перед початком освітнього процесу та виробничої практики для здобувачів вищої освіти 
проводять інструктаж з техніки безпеки. Випадків травмування та порушень норм не зафіксовано. Постійне 
індивідуальне спілкування кураторів (тьюторів) із здобувачами вищої освіти є додатковим ефективним 
інструментом моніторингу безпеки освітнього середовища. Організація змістовного дозвілля є  ключовими 
напрямками профілактики психічних проблем у здобувачів вищої освіти. Серед напрямків академічного дозвілля 
виділимо: наукові дослідження, культурно-масові заходи, спортивні змагання, участь у мандрівках, екскурсії, 
подорожі тощо. Усі ці заходи, робота кураторів, позааудиторна діяльність є  результативними та ефективними.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Здобувачам вищої освіти університет надає всебічну підтримку інтелектуального, професійного, духовного та 
соціального характеру, повсякчас сприяє їхньому розвитку і самовдосконаленню. Тьюторська система викладання 
передбачає студентоцентрований та особистісно-орієнтований підхід до кожного здобувача вищої освіти. Робота 
кураторів, особливо тих, які працюють на перших курсах, спрямовується на прискорення процесу становлення 
студентського колективу, адаптацію здобувачів освіти до нового життя, надання допомоги у підготовці переходу 
групи до самостійного студентського життя, у тому числі до самоврядування. Куратори надають здобувачам освіти 
допомогу у формуванні їхніх індивідуальних освітніх траєкторій, інтелектуальному зростанні та розвитку особистої 
ідентичності, виборі кар'єрних напрямів за спеціальністю.
 В університеті функціонує Центр академічного капеланства, завданням якого є формування національних і 
загальнолюдських цінностей, виховання молоді на культурно-історичних цінностях українського народу, його 
традиціях і духовності.
Водночас комунікації із здобувачами освіти щодо питань освітньої діяльності проводять безпосередньо викладачі 
під час проведення навчальних занять, що сприяє особистісному розвитку здобувачів освіти, формує атмосферу 
довіри і взаєморозуміння. Консультативна підтримка здійснюється через викладачів навчальних дисциплін, 
керівників курсових і наукових робіт, керівників навчальних і виробничих практик. Внутрішнім регламентом, що 
регулює консультативну підтримку є графік надання консультацій, який на кафедрах розробляють щосеместру. 
Проявом  організаційної підтримки здобувачів вищої освіти є повноцінне матеріально-технічне і навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу за умови цілковитого електронного супроводу освітньої діяльності. 
Інформаційний супровід освітнього процесу відбувається через систематичне оновлення інформації у соціальних 
мережах та на офіційному веб-сайті університету. Соціальна підтримка передбачає відтермінування оплати за 
надання освітніх послуг.  
Старости доводять до відома академічних груп управлінські рішення деканату, інституту, ректорату, вчених рад 
факультету та університету. Усі старости є членами студентської самоврядної організації «Основа».
Ключовою у вирішенні як загальних, так і конкретних питань самоорганізації студентського життя є роль 
студентського профкому. Адміністрація університету повсякчас сприяє підвищенню життєвого рівня здобувачів 
освіти,організовує закордонні практики та стажування, заохочує їх за певні досягнення у  науковій, навчальній, 
громадській та спортивній роботі. 
Результати опитувань здобувачів вищої освіти на ОП «Облік і оподаткування» показали високий рівень їх 
задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою (протокол 
засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.).
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Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Згідно Правил прийому до ЛНАУ  http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html_
для осіб з особливими освітніми потребами передбачено спеціальні умови участі в конкурсному відборі. Особи з 
інвалідністю внаслідок війни; ті, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  інваліди, які неспроможні 
відвідувати заклад освіти проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку 
рекомендуються до зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Вступні 
випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) проходять особи, визнані постраждалими учасниками 
Революції Гідності чи учасниками бойових дій; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування. Таким 
особам може призначатися академічна або соціальна стипендія.  
В університеті визначена процедура підтримки осіб з інвалідністю (Наказ №98а від  07.05.2018р. «Про Порядок 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ» 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html, додаток до наказу «Порядок супроводу 
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ»).
Віртуальний доступ до навчально-методичних матеріалів, дистанційні форми навчання з використанням 
платформи «MOODLE» дозволяють без прив’язки до аудиторій проводити навчання в індивідуальному порядку та 
узгоджувати індивідуальні графіки навчання здобувачів з обмеженими фізичними можливостями.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Механізми та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в університеті регулюються положеннями чинного 
законодавства та Положенням про академічну доброчесність, Положенням про розгляд звернень студентів 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Окрім цього окремим розділом на сайті 
університету представлено систему законодавчих актів України та внутрішніх регламентів університету 
антикорупційного характеру http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/protydijakor.html   
Вирішуючи конфліктні ситуації, адміністрація збалансовує інтереси університету, викладачів та здобувачів вищої 
освіти. При цьому важлива роль відводиться органам студентського самоврядування та профспілці. Адже основним 
завданням самоврядної організації «Основа» є захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти (згідно з 
Положенням про студентську самоврядну організацію «Основа» 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html).  
Випадків виникнення конфліктних ситуацій щодо сексуальних домагань, дискримінації та корупції під час 
реалізації ОП «Облік і оподаткування» не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У Львівському національному аграрному університеті затверджене Положення Про формування ОПП 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Освітній процес в університеті орієнтований на підготовку освіченої, здатної до постійного оновлення фахових 
знань, швидкої адаптації до мінливого середовища та професійної мобільної особистості. Тому випускова кафедра 
здійснює щорічний перегляд та обговорення на засіданнях кафедри форми і змісту ОП «Облік і оподаткування». 
Перелік критеріальних ознак щодо нових вимог до ОП формується за результатами зворотного зв’язку із науково-
педагогічною та академічною спільнотою, роботодавцями, стейкхолдерами. Водночас до уваги приймаються вимоги 
ринку праці щодо підвищення рівня конкурентоспроможності фахівців та побажання здобувачів освіти. Метою 
перегляду ОП «Облік і оподаткування» є перманентне вдосконалення якості освітнього процесу та набуття 
здобувачами вищої освіти компетентностей на основі грамотно побудованої структурно-логічної схеми підготовки 
здобувачів, навчального плану, графіку освітнього процесу, форм контролю тощо.   
Перший варіант ОП затверджений рішенням Вченої ради ЛНАУ (протокол № 9 від 1.06.2018 р.). Розробка другого 
варіанту значною мірою була зумовлена прийняттям Стандарту вищої освіти України (протокол № 8 від 8.05.2019 
р.). Наступні кроки стосувалися перегляду та оптимізації переліку і структури освітніх компонентів, зокрема у 
вибіркових блоках. Загалом зміст третього варіанту ОП (протокол № 11 від 30.06.2020 р.) корелює із місією та 
стратегією випускової кафедри і університету.
З огляду на зміну форми подання програмних результатів та компетентностей у Стандарті, вимоги часу щодо рівня 
професійної підготовки фахівців, ОП «Облік і оподаткування» набула ознак універсальності, при цьому не втратила 
галузевої ознаки. Посилення глобалізації економіки та інтеграції суб’єктів підприємництва, актуалізація ідей 
зрівноваженого розвитку сільських територій та становлення соціально-відповідального бізнесу були враховані при 
формуванні блоків вибіркових дисциплін і наповненні їх такими освітніми компонентами, які забезпечують 
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комплексну підготовку фахівців. Усі ці вимоги також були висунуті роботодавцями і стейкхолдерами, обговорені із 
здобувачами вищої освіти та іншими зацікавленими особами (протоколи № 2 від 20.09.2019 р.; № 6 від 16.12.2019 
р.; № 7 від 13.01.2019 р.). 
Окрім цього, за погодженням із методичною комісією економічного факультету, навчальним відділом університету 
було відрегульовано кількість кредитів для вивчення окремих дисциплін.  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Контент ОП «Облік і оподаткування» постійно переглядається та діагностується. При цьому, до цього процесу 
залучають здобувачів вищої освіти, адже досягнення вищої якості ОП побудоване на принципах інформаційної 
відкритості, студентоцентричності та академічної доброчесності і свободи. Усі передумови передбачені та 
регулюються Положенням Про формування ОПП  
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
Інструментарієм виявлення думки здобувачів вищої освіти щодо покращення якості ОП є опитування, діагностика 
результатів оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти, порівняння компонентної наповненості з аналогічними 
ОП інших закладів вищої освіти. Анкетування здобувачів вищої освіти також передбачає з’ясування побажань щодо 
вдосконалення змісту навчальних дисциплін, кількості кредитів для їх вивчення (82% студентів засвідчили, що їхня 
думка враховується при вдосконаленні ОП) (протокол засідання кафедри № 6 від 16 грудня 2019 р.). Була 
підтримана і врахована пропозиція від здобувачів вищої освіти щодо включення у вибірковий блок дисципліни 
«Оподаткування міжнародно-господарських операцій» (протокол засідання кафедри № 2 від 20 вересня 2019 р.).  
Крім цього, здобувачі вищої освіти також можуть усно висловити свої побажання чи пропозиції щодо змісту ОП у 
розмові з кураторами і викладачами навчальних дисциплін.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування у Львівському національному університеті функціонує на основі Положення про 
студентську самоврядну організацію «Основа» http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html і бере 
участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП «Облік і оподаткування». Представники студентського 
самоврядування входять до складу Вчених рад факультетів та університету, що дозволяє їм приймати участь у 
розгляді питань і прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти, вдосконалення освітніх програм і навчальних планів тощо. 
Студентська самоврядна організація «Основа» може ініціювати тематику, формування змісту анкет і проведення 
анкетування серед учасників освітнього процесу. Окрім цього, здобувачів вищої освіти ОП «Облік і оподаткування» 
запрошують на засідання кафедри обліку та оподаткування для обговорення напрямків трансформації освітнього 
процесу.  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Передумовою залучення роботодавців до перегляду ОП є періодичний її моніторинг робочою групою для з’ясування 
потреб і напрямків вдосконалення. Проблемні моменти виносяться на розсуд стейкхолдерів-роботодавців та спільне 
обговорення. Так, до розроблення ОП «Облік і оподаткування» була залучена головний бухгалтер ТзОВ «Плантпол-
Україна» Степанюк О. І. 
 Співпраця із  стейкхолдерами-роботодавцями зумовлена низкою причин: потенційна можливість майбутнього 
працевлаштування для випускників, можливість проходження здобувачами виробничої практики, взаємовигідна 
співпраця щодо проведення виїзних навчальних занять на виробництві та виконання НПП наукових розробок на 
замовлення виробників. Обмін думками стосовно змісту, якості та функціональної реалізації ОП відбувається як у 
стінах університету, так і у виробничих умовах. Участь роботодавців у процесі періодичного перегляду ОП 
підтверджена рецензіями та договорами про співпрацю. Так, за рекомендацією Західного офісу Державної 
аудиторської служби України до блоку вибіркових дисциплін було включено предмет «Державний аудит», ФГ 
«Кушпіт» – дисципліну «Облік у фермерських господарствах», Державної податкової  інспекції у Жовківському 
районі – дисципліну «Податкове адміністрування», ТзОВ «Світанок» – дисципліну «Основи організації обліку 
підприємств». Усі ці дисципліни передбачають формування програмних результатів і компетентностей, які мають 
прикладне та галузеве спрямування (Протоколи №6 від 16.12.2019, №7 від 13.01.2019). 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У Львівському національному аграрному університеті функціонує Асоціація випускників – голова Комар П. П. 
Відтак, через членство в Асоціації, організацію щорічних зустрічей випускників ювілейних років 
(http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/konf/5699-newspod270519.html, 
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/konf/5068-newspod290518.html ) та  спілкування у соціальних мережах  
університет підтримує тісні взаємини із колишніми своїми студентами та відслідковує їх професійну траєкторію. 
Доволі часто куратори підтримують тісні контакти із випускниками, запрошують їх на зустрічі із теперішніми 
здобувачами вищої освіти. 
Отримана інформація про кар’єрний шлях та працевлаштування   випускників є інформаційною підставою щодо 
перегляду програмних результатів і цілей ОП «Облік і оподаткування» з огляду на регіональний та галузевий 
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контекст.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Періодичний перегляд і моніторинг освітніх програм є одним із важливих елементів системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті. Щодо реалізації ОП «Облік і 
оподаткування», то суттєвих недоліків у цьому процесі не було виявлено. Хоча, при здійсненні окремих процедур та  
реалізації етапів внутрішнього забезпечення якості освіти було встановлено, що загалом здобувачі вищої освіти є 
пасивними у виборі дисциплін, здебільшого послуговуються запропонованим переліком, відкидаючи право 
власного волевиявлення у цьому питанні. Саме тому економічний факультет та випускова кафедра посилили 
роз’яснювальну роботу щодо формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії через право 
і можливість вибору дисциплін. Водночас результати анкетування засвідчують, що здобувачі вищої освіти 
задоволені сформованим списком вибіркових дисциплін на ОП «Облік і оподаткування». Отож, грамотно 
сформована ОП, можливість ознайомлення із ОП та переліком освітніх компонентів напередодні вступної кампанії 
на офіційному сайті університету підсилює ймовірність надання абітурієнтами переваги конкретній ОП 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/navmet2018.html. 
Іншим неоднозначним аспектом реалізації ОП «Облік і оподаткування» є те, що здобувачі вищої освіти доволі часто 
під час навчання розпочинають працювати за фахом. За таких обставин поряд із додатковим шансом набуття 
фахових компетентностей, вони втрачають можливість ґрунтовної теоретичної підготовки у досягненні загальних 
компетентностей. Тому для поєднання роботи і здобуття освіти  здобувачам пропонують гнучкий індивідуальний 
графік навчання із можливістю одержання індивідуальних консультацій викладачів.  
Усі викладачі, які викладають навчальні дисципліни на ОП «Облік і оподаткування» ознайомлені із своїми 
посадовими обов’язками щодо забезпечення якості освітнього процесу. Згідно розпоряджень декана факультету 
періодично здійснюються перевірки навчально-наукового процесу з реалізації ОП. Висновки комісії заслуховуються 
на Вченій раді факультету. Ухвала Вченої ради обговорюється на засіданні випускової кафедри за участю гаранта. 
Кафедрою розглядаються питання щодо виявлення та усунення недоліків (протоколи №12 від 04.06.2018). 
Описаний комплекс заходів націлений на мінімізацію ризиків, що пов’язані з реалізацією ОП «Облік і 
оподаткування» для належної підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Попередня акредитація ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» проводилась у 2016 році 
(Сертифікат про акредитацію НД  №1491337, дата видачі 19.10.2016 року, протокол №1565, термін дії до 1.07.2020 
року). За результатами здійснення процедур зовнішнього забезпечення якості освіти було сформовано звіт 
експертів із виокремленням зауважень. Відтак, пропозиції останньої акредитації окреслені такими напрямками 
вдосконалення ОП «Облік і оподаткування»: 
- Покращено якісний склад випускової кафедри. 
- Оновлено версію програмного забезпечення (версія «1С Бухгалтерія 7.0» оновлена на версію «1С Бухгалтерія 8.3»).
- Збільшено кількість зарубіжних публікацій, у тому числі зареєстрованих у наукометричній  базі WoS.
- Започатковано проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти».
- Запроваджено щорічне видання Збірника студентських наукових праць за результатами досліджень.
- Покращено результативність участі здобувачів вищої освіти у конкурсах студентських наукових та дипломних 
робіт, олімпіадах за спеціальністю та предметних олімпіадах. 
- Активізовано процес закордонного стажування викладачів.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Участь у розгляді ОП «Облік і оподаткування» приймають: колектив кафедри обліку та оподаткування, методична 
комісія економічного факультету, Вчена рада економічного факультету, Вчена рада університету. Водночас до 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Облік і оподаткування» повсякчас залучають учасників 
академічної спільноти. Співпраця проходить у формі індивідуальних розмов, консультацій та обговорень із 
представниками методичних комісій, у тому числі інших факультетів. У такому форматі формується перелік 
дисциплін загально університетського вибору.  
Окремої уваги заслуговують обговорення на засіданнях випускової кафедри можливості вдосконалення ОП «Облік і 
оподаткування» на основі застосування досвіду, здобутого викладачами під час стажування в інших ЗВО та за 
кордоном (протоколи №12 від 04.06.2018, №12 від 03.06.2019, №5 від 19.11.2019).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Згідно з Положенням про систему якості вищої освіти у Львівському національному аграрному 
університетіhttp://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
передбачено розподіл відповідальності та повноважень щодо здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти серед таких структурних підрозділів та посадових осіб:навчальний відділ, декани 
факультетів, гаранти освітніх програм, перший проректор, проректор по науці, підрозділ з організації виховної 
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роботи. До компетенції керівника навчального відділу належить формування комісій з моніторингу якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти, з питань академічної доброчесності, групи забезпечення якості реалізації освітніх 
програм. Колегіальну відповідальність несуть керівник навчального відділу, проректор по науці та перший 
проректор за розробку положень щодо якості вищої освіти,зокрема Положення Про формування ОПП, 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html Положення Про рейтингування НПП, кафедр та 
факультетів. Компетенція підрозділу з виховної роботи полягає у розробці критеріїв та механізмів постійного 
моніторингу стану задоволеності якістю навчального процесу здобувачів вищої освіти. Декани відповідають за аудит 
якості курсового проектування, процесу проходження навчальних і виробничих практик тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному аграрному 
університеті здійснюється за умови дотримання норм законодавства та внутрішніх регламентів університету, які є у 
вільному доступі:
Статут ЛНАУ  http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html Положення про організацію навчального 
процесу, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html Положення про систему якості вищої освіти у 
Львівському національному аграрному університеті http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
та іншими.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/proektosvprog.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/osvprogrambak2018.html 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

В основу розробки ОП «Облік і оподаткування» покладено шістдесятирічний досвід підготовки спеціалістів з 
бухгалтерського обліку у Львівському національному аграрному університеті. Тому однією із сильних сторін ОП є її 
системність, логічність та універсальність. Усі освітні компоненти ОП є взаємопов’язані та розміщені у логічній 
послідовності, що забезпечує вдале поєднання знань, умінь та навичок. Досягнуті результати навчання мають 
універсальний характер, що дозволяє випускникам працевлаштуватись у різних галузях сфери виробництва та 
послуг.  
Беззаперечною перевагою ОП «Облік і оподаткування» у Львівському національному аграрному університеті є 
фокус на аграрне виробництво. Низка навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів циклу фахової 
підготовки передбачає набуття здобувачами вищої освіти таких фахових компетентностей, яких неможливо досягти 
на аналогічних ОП в інших закладах вищої освіти західного регіону України. Попри уніфікованість та 
широкогалузевість, що дозволяє готувати фахівців широкого профілю, ОП має тісний зв'язок із практикою суб’єктів 
агробізнесу. Так, об’єктами проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики є переважно 
сільськогосподарські підприємства. Галузева специфіка ОП «Облік і оподаткування» уможливлює повернення 
випускників на сільські території, працевлаштування у сільськогосподарських підприємствах, що сприяє розквіту 
сільської місцевості на засадах зрівноваженого розвитку. 
Успішне оволодіння студентами ОП «Облік і оподаткування» дозволяє їм продовжити навчання за другим 
(магістерським) рівнем освіти за суміжними спеціальностями, або за спеціальністю «Облік і оподаткування», термін 
акредитації якої у Львівському національному аграрному університеті закінчується 2024 року.
До викладання дисципліни «Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза» на ОП залучено фахівця-
практика із переліку стейкхолдерів – Кудлатий О. М., завідувач лабораторії товарознавчих та економічних 
досліджень Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Завдяки використанню елементів тьюторства, вдалося досягти тісної комунікації між кураторами, науково-
педагогічним колективом та здобувачами вищої освіти, що в особливий спосіб сприяє імплементації 
студентоцентрованого  підходу для реалізації  ОП. 
В межах реалізації ОП, укладено договори про співпрацю із суб’єктами підприємництва (договори про створення 
НТП), державними установами, ОТГ. 
Згідно із результатами опитування, здобувачі вищої освіти задоволені переліком вибіркових дисциплін на ОП 
«Облік і оподаткування», а також формами та методами навчання і контролю.

Сторінка 22



Слабкі сторони ОП:
Відсутність навчальних дисциплін, викладання яких ведеться іноземною мовою, що звужує перспективи 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
Відсутність іноземних здобувачів вищої освіти.
Відсутність дистанційної програми навчання. 
Відсутність у ННП випускової кафедри міжнародних сертифікатів САР/СІРА.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У найближчій перспективі розвиток ОП «Облік і оподаткування» планується у напрямку повноцінного 
впровадження дистанційної форми навчання, що уможливить збільшення кількості контингенту здобувачів вищої 
освіти та сприятиме гнучкості індивідуального графіку навчання тих здобувачів вищої освіти, які поєднують роботу і 
навчання. Для цього університетом уже зроблені перші кроки щодо поглиблення практики використання 
телекомунікаційних технологій для інтерактивної взаємодії здобувачів вищої освіти і викладачів. Також у планах 
розширити перелік вибіркових дисциплін, особливо циклу фахової підготовки, та створити умови для проходження 
здобувачами вищої освіти практики за кордоном. Є потреба у створенні репозитарію для забезпечення доступу 
учасників освітнього процесу до наукових видань, дисертацій, навчально-методичних матеріалів тощо. Поширення 
електронної комерції на порядок денний ставить вимогу щодо посилення комп’ютерної складової освітнього 
процесу, що передбачає оновлення матеріально-технічної бази та програмного забезпечення для реалізації ОП 
«Облік і оподаткування». У планах – використання в освітньому процесі сучасних сертифікованих програмних 
продуктів вітчизняного виробництва, з можливістю додаткового налаштування для потреб АПК.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна 
теорія.pdf

ZWuq63hpHYW7C5
DnSJTGRD5n+LEM
DDNl+2u1W1Llg7Y=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Правознавство та 
правове забезпечення

навчальна 
дисципліна

Правознавство та 
правове 

забезпечення.pdf

TxVhzlS1OEH5MD6
DsdfLr0n3n7KwwH

UxadI7eq9RzCA=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

БЖД та охорона праці навчальна 
дисципліна

БЖД та охорона 
праці.pdf

EDf4TDH+P8IzkGsR
qnIeYWrdgDBGw95

J0jsp4ToU54Y=

Табличний стендовий матеріал. 
Пристрій для дослідження 
освітлення (1 шт). Люксметр Ю-
116 (2 шт). Засоби захисту тіла 
(спецодяг) – (3 шт). Засоби 
захисту голови та обличчя – (3 
шт). Засоби захисту органів зору 
(окуляри 0276У, 3П180У, №Н572, 
наголівний щиток НБТ-1). Засоби 
захисту органів слуху 
(ВЦНИИОТ),Засоби захисту 
органів дихання (респіратори 
ШБ1 «Лепесток», «Астра 2М», 
Ф62Ш, противогази БК, МКП, 
ПШ1) – 1, ВЦНИИОТ-2, 
ВЦНИИОТ4) (1 шт). Засоби 
захисту від уражень 
електричним струмом (1 шт). 
Актинометр (1 шт). 
Психрометр Августа (1 шт). 
Аспіраційний психрометр (МВ-
4М) – 1 од. Барометр – 1 од. 
Анемометри АСО-3, МС-13 1 од. 
Вимірювач шуму та вібрації 
ВШВ-1 (1 шт).Пожежні 
оповіщувачі АТМ-3М, АТІП-3, 
ДСП-038 – 1 од. Спринклерні та 
дренчерні водяні зрошувачі (1 
шт). Вогнегасники ОХП-10, 
ОВП5,ОУ-2, ОП-1В «Момент-2» – 
(1 шт).

Історія України навчальна 
дисципліна

Історія України.pdf OEExCvoLUbSa0eNr
6F+pimp/1o0G4sTW

RCTdslg8a3A=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Діловий протокол та 
етикет

навчальна 
дисципліна

Діловий протокол 
та етикет.pdf

QN4Z4oIQKQmXOK
vvGNZMB+8r3YYrFI
M9gwXv5g/AxCU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Основи ділового 
економічного 
спілкування

навчальна 
дисципліна

Основи ділового 
економічного 

спілкування.pdf

R96I/XtBc23JZr8ZD
01bUOx2oglXa7OT0

g64PF9L8tM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Сучасне діловодство навчальна 
дисципліна

Сучасне 
діловодство.pdf

yOxLCTAEeztmlsjw1
mNu3FLSnpeKgtOz

ESTOfypTvKs=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Іноземна мова (з 
поглибленим 
вивченням)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова (з 
поглибленим 

вивченням).pdf

c48XFLGiyKdjkBjTT
bDtNTIzUmTDthaxP

/WGEEBegFg=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Податкові розрахунки 
і контроль

навчальна 
дисципліна

Податкові 
розрахунки і 
контроль.pdf

pDoatlibCCl+U24xL
hqSrU9ueeQO8WgH

qinUpGklH7U=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Бухгалтерський облік навчальна Бухгалтерський yLGwc9TYpZ3+qqZv Мультимедійне обладнання 



дисципліна облік.pdf KYXlzRh1sGYvZy9Y
w5/ehg0edok=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт 

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

навчальна 
дисципліна

Економіка 
підприємства і 

міжнародна 
економіка.pdf

P4LfRH+lVaWg5lfsO
msZiuUNPrhMU31he

JHsgpLbArE=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Фінансове право 
України

навчальна 
дисципліна

Фінансове право 
України.pdf

sjxePows0wV3tLfyUF
t5UNjdhgZZscL/pjAa

vEtuNlE=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Іноземна мова 
професійного 
спрямування 

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
професійного 

спрямування.pdf

hTMIhhO6aLk206Ae
gN+IsRJCw+n1rg+E

mVaN6gocpV8=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Друга іноземна мова навчальна 
дисципліна

Друга iноземна 
мова.pdf

LELpkpza7R4zKh8R
45wdVRhtqBrP1hrm

MnHlYMBAG9o=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Конфліктологія та 
теорія переговорів

навчальна 
дисципліна

Конфліктологія та 
теоря 

переговорів.pdf

aHuMW0eK2MF9w
W2AL0niLNTsN67W
YkHvtpqznnNNpYg=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Системний аналіз та 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

Системний аналіз 
та прийняття 

рішень.pdf

P5Oh/FWOEx1WhG
XavrY9efJ55QMpqQf

buVySTwbgTAU=

ПК Intel (R) Pentium (R) 2,8 GHz - 
11 шт; Projector BENQ MP15 – 1 
шт, проекційний екран – 1 шт

Електронна комерція навчальна 
дисципліна

Електронна 
комерція.pdf

dgTfhoPyqUf1nj2U1h
Aj0mEaIE1l8iJu4TG

nh1LTLKI=

ПК Intel (R) Pentium (R) 2,8 GHz - 
11 шт; Projector BENQ MP15 – 1 
шт, проекційний екран – 1 шт

Економетричні 
методи та моделі

навчальна 
дисципліна

Економетричні 
методи та 
моделі.pdf

VVO9hQYGy/wD1Jy
Kxa1LfShjZTsnYkMO

+S6Zk7jN+zw=

ПК Intel (R) Pentium (R) 2,8 GHz - 
11 шт; Projector BENQ MP15 – 1 
шт, проекційний екран – 1 шт

Податкове 
прогнозування і 
планування

навчальна 
дисципліна

Податкове 
прогнозування і 
планування.pdf

SExUpv7yK4L//F/Lf
g0dUhuqMR1DDwS
u6l5UWBmdPkM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Оподаткування 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Оподаткування 
підприємств.pdf

afD4x0H70Er1JGAp
UwOgxgHnIL4Wpa9

y+zjbUJeOl2M=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Атестаційний екзамен           підсумкова 
атестація

Програма 
атестаційного 

екзамену.pdf

A+j4EeNTDv5x15iao
ZEbAcsZSnx4K37ww

mmlBWS6abU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Виробнича практика практика Наскрізна 
програма 

практики.pdf

xVFs9pHuXBDbZjjp
nL6ZSkxlHwqNslP2

HGu7YipGuXw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Оподаткування 
міжнародних 
господарських 
операцій

навчальна 
дисципліна

Оподаткування 
міжнародних 
господарських 
операцій.pdf

s23gRvZUSRf7qOOK
uyM8WX0mGpa1Bu
8duTSm7zMkXDc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

практика Наскрізна 
програма 

практики.pdf

xVFs9pHuXBDbZjjp
nL6ZSkxlHwqNslP2

HGu7YipGuXw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 



635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

практика Наскрізна 
програма 

практики.pdf

xVFs9pHuXBDbZjjp
nL6ZSkxlHwqNslP2

HGu7YipGuXw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Курсова робота з 
звітності підприємств 
та обліку в 
оподаткуванні

курсова робота 
(проект)

Звітність 
підприємств та 

облік в 
оподаткуванні_Ку
рсова робота.pdf

AZIzhWyRHOiNQL8
Es4X8ydVN8SMAy4

eLsnLI28bYeng=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Курсова робота з 
управлінського обліку

курсова робота 
(проект)

Управлінський 
облік_Курсова 

робота.pdf

CDnlfjeqVH3L0xpWl
22Y68kt0qAOWkP6

HpSgT3LpYUQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Курсова робота з 
фінансового обліку

курсова робота 
(проект)

Фінансовий 
облік_Курсова 

робота.pdf

OS/Ifozx5LKBxJIqa
w9KHEd0I1ZkvZW1

TSmtzn5dMiU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Курсова робота з 
обліку у зарубіжних 
країнах 

курсова робота 
(проект)

Облік в зарубіжних 
країнах_Курсова 

робота.pdf

FMDSMdSANW+xJk
p7EEnOaSe+di2e/0L

XyE7o2U+xR5M=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD  

Курсова робота з 
бухгалтерського 
обліку

курсова робота 
(проект)

Бухгалтерський 
облік_курсова 

робота.pdf

nL4lyli5hCDVFUT53
ZQzhv1Hpu0AoynJP

fq1FkPyD7s=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,

Аналіз господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Аналіз 
господарської 
діяльності.pdf

XCNq7gYp6rgX4UH
x4vY9yJ1333SLR2Gi

LgS/4ERfsfw=

ПК Athnol, 1,3Ггц (Win7) – 10 шт; 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Аудит навчальна 
дисципліна

Аудит.pdf XDO6cYbOFKhiNb0
z9P3oEsXNzYCPDQ
4OWptLYLZaGqE=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Контроль і ревізія та навчальна Контероль і WZgqZK/tvJHzrPtqe Мультимедійне обладнання 



судово-бухгалтерська 
експертиза 

дисципліна ревізіята судово-
бухгалтерська 
експертиза.pdf

R4rugWTEmFPH7U
buw5RKJo5iVY=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Звітність підприємств 
та облік в 
оподаткуванні 

навчальна 
дисципліна

Звітність 
підприємств та 

облік в 
оподаткуванні.pdf

O0JFqc1gjzOBtAAtx
Adz2/+ROp9W3iJ+d

hjQVS+Dkpc=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Податкове 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

Податкове  
адміністрування.p

df

MZrYaYPi6PTd13xJx
1CsPySRI7ySu1ug9X

QOYUrwPsw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Судова експертиза в 
оподаткуванні

навчальна 
дисципліна

Судова експертиза 
в 

оподаткуванні.pdf

QIUqNm9WcNX9H
GC1RBhvT4AA2QNn
fhFOHwg9A6XukH0

=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Історія та наукові 
основи 
бухгалтерського 
обліку

навчальна 
дисципліна

Історія та наукові 
основи 

бухгалтерського 
обліку.pdf

9zI9jwaKav653jhgAw
F9ok/kePOpMms3O

GLHcytUiQU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Системи і моделі 
обліку

навчальна 
дисципліна

Системи і моделі 
обліку.pdf

AoLmeLZNULjOjKeF
tcOFSde5I6Q3MZdY

eYbdSHFlqFw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Дисципліни 
загальноуніверситетсь
кого вибору 2

навчальна 
дисципліна

Дисципліна 
загальноуніверсит

етського вибору 
2_Оцінка землі і 
нерухомості.pdf

4MSsetdzH24hUxhC
Gx5jJij6lYl+IdVWpie

5hfhlbwM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт.

Дисципліни 
загальноуніверситетсь
кого вибору 1

навчальна 
дисципліна

Дисципліна 
загальноуніверсит

етського вибору 
1_Ергономіка.pdf

qE1HdW787eYVweb
U4nsBM1Nk9KcrNip

z9Cn3uCxG6E0=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт.

Податковий аудит навчальна 
дисципліна

Податковий 
аудит.pdf

S+MfhtvSY9qcb2711T
1zeb4O/QEDdhWth

Q2lSL5xLiU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Державний аудит навчальна 
дисципліна

Державний 
аудит.pdf

aT8TnotfXEMJRGjy
N/NZ50vbNq9gEP3
XDCrDaOKVJjM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Облік у фермерських 
господарствах

навчальна 
дисципліна

Облік у 
фермерських 

господарствах  .pdf

QNEj8fppumA1fK2
MUc8Fyt0R7Tjxe0T

mzlb9jLXiRIY=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Основи організації 
обліку підприємств

навчальна 
дисципліна

Основи організації 
обліку 

підприємств.pdf

eIaPQ3GiKCjwAlqlZy
ksSoZhyN3liScjfoqoU

p7vQCQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 



шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання

навчальна 
дисципліна

Оподаткування 
субєктів 

господарювання.pdf

YVKZ6vTUtFII6pbYT
v0m4zqq1HVithU4p

N8R131cNVg=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Облік і звітність 
суб'єктів малого 
підприємництва

навчальна 
дисципліна

Облік і звітність 
субєктів малого 

підприємництва.pd
f

QSoYAaFvuuyZ72Y8
Ucl6NCcAfIQAtxj5f

Mj1JCQ7MgQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Облік у банках навчальна 
дисципліна

Облік у банках.pdf 5uQygleU8hNz6XVy
PhTxaywN1OCIazP5

uDIrJS5uKwA=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Державні фінанси та 
бюджетна система

навчальна 
дисципліна

Державні фінанси 
та бюджетна 

система.pdf

ikcy0nrjrPqoBIL/ip5
yyNWNGY4oJn35X3

PlfUUrPvY=

Монітори 17 Samsung – 9 шт.; 
системні блоки НЕО (Сел. 3.33 
міні АТС) – 9 шт. Мультимедійне 
обладнання Projector BENQ MP15 
– 1 шт, проекційний екран – 1 шт

Місцеві фінанси навчальна 
дисципліна

Місцеві фінанси.pdf p6/7u+ZkezPuY9JkB
cEHOhJv9R9+ekdXr

nnT3D+MsBE=

Монітори 17 Samsung – 9 шт.; 
системні блоки НЕО (Сел. 3.33 
міні АТС) – 9 шт. Мультимедійне 
обладнання Projector BENQ MP15 
– 1 шт, проекційний екран – 1 шт

Теорія фінансів навчальна 
дисципліна

Теорія фінансів.pdf P8/62PrV/db7T3/Zx
Hfo2hxlLtJ3FfCw5oq

r7ItNbLs=

Монітори 17 Samsung – 9 шт.; 
системні блоки НЕО (Сел. 3.33 
міні АТС) – 9 шт. Мультимедійне 
обладнання Projector BENQ MP15 
– 1 шт, проекційний екран – 1 шт

Фінанси підприємств навчальна 
дисципліна

Фінанси 
підприємств.pdf

WWy6E0pEuNhQql
UYnej6EwnaVSGpO
EuyWWzKwn05CqA

=

Монітори 17 Samsung – 9 шт.; 
системні блоки НЕО (Сел. 3.33 
міні АТС) – 9 шт. Мультимедійне 
обладнання Projector BENQ MP15 
– 1 шт, проекційний екран – 1 шт

Стратегічний облік навчальна 
дисципліна

Стратегіний 
облік.pdf

W0wW+R4yGR03cO
aXha7kw1MKzZTrqxl

rCroV+hkxCFs=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Методи і моделі в 
аудиті

навчальна 
дисципліна

Методи і моделі в 
аудиті.pdf

1aBXUp9cVS2+/yvT
0Xbp4ZAsb5pFF097

ENNEvmj4ILQ=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Облікова політика 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Облікова політика 
підприємства.pdf

JADFOXfbKZ0BlXLc
si1MKnee+jciCfO89iJ

tRue0oAk=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт, Projector EPSON EMP-S52 – 1 
шт,  проекційний екран – 3 шт.

Управлінський облік навчальна 
дисципліна

Управлінський 
облік.pdf

nhPJ3ufN6pB3qDYw
dtOchrzEjAdHGacxP

LM8yH9G2Kg=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Фінансовий облік навчальна Фінансовий fHuiDyAMcs9WBda Мультимедійне обладнання 



дисципліна облік.pdf W27Q3fCuOg6h6kT
DDrMuf1adsocg=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт
ПК TecnicProAMD 
635/AM2+/4G/640G/ 
450W/KM/Win7 (2011 р.)  - 11 шт,
програмне забезпечення «1С 
Бухгалтерія 8.3», «1С для 
сільського господарства» (1 
ліцензія), Medoc

Облік за видами 
економічної 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

Облік за видами 
економічної 

діяльності.pdf

ueoQRKG56WKuw0
EpDvI43lym9oFWBL

gdy102xnd/kQ4=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Збалансоване 
природокористування

навчальна 
дисципліна

Збалансоване 
природокористува

ння.pdf

zyrQAOXOn4Zdjmh
8zwZYSRgsXwpT183

dPQ6KwZI/DtY=

Табличний стендовий матеріал, 
мультимедійне устаткування. 
Проектор NEC M 260WG(1 шт). 
Екран PROJECTA 200*200 cm 
MWPS(1 шт). Проектор 
мультимедійний BENQ MP 515 
Black (1 шт)

Агроекологія навчальна 
дисципліна

Агроекологія.pdf gvUr5CJSfhnSMH2E
sEoXaTURuwnHXyy

q6YQ9LL5vHMc=

Табличний стендовий матеріал, 
мультимедійне устаткування. 
Проектор NEC M 260WG(1 шт). 
Екран PROJECTA 200*200 cm 
MWPS(1 шт). Проектор 
мультимедійний BENQ MP 515 
Black (1 шт)

Моніторинг 
навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

Моніторинг 
навколигшнього 
середовища.pdf

4sfPsAm/kzC1OhW0
XwQJd7Lyl4z1QzqF

RJXyPJ3i0+M=

Табличний стендовий матеріал, 
мультимедійне устаткування. 
Проектор NEC M 260WG(1 шт). 
Екран PROJECTA 200*200 cm 
MWPS(1 шт). Проектор 
мультимедійний BENQ MP 515 
Black (1 шт)

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища.pdf

z1XlXHeAc4mFWgs
+DuyFafk/BdKsLMZ

38LaAIXQylwU=

Табличний стендовий матеріал, 
мультимедійне устаткування. 
Проектор NEC M 260WG(1 шт). 
Екран PROJECTA 200*200 cm 
MWPS(1 шт). Проектор 
мультимедійний BENQ MP 515 
Black (1 шт)

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf vZw6pAZMOzBt7+3
bKKm9b5TZSxlTJCN

sUUWNg2Arp7I=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Менеджмент навчальна 
дисципліна

Менеджмент.pdf gsWSaXH+/q80WQ
n3DW57/mJ86iYGjx

VxA7+vYhnjbbM=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector Panasonic – 1 шт, 
ноутбук (2020 р.) (Win10) – 6 
шт; проекційний екран – 1 шт

Статистика навчальна 
дисципліна

Статистика.pdf 1liWThrTN0pA5n0j
H2+Zjyb5o9UcpRkH

wEu1kHhXzuQ=

ПК Athnol, 1,3Ггц (Win7) – 10 шт; 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Математика (вища 
математика і теорія 
ймовірності)

навчальна 
дисципліна

Математика 
(вища 

математика і 
теорія 

ймовірності).pdf

bHhZauukVG+4Op8
ewDbdgl0rNo4W825

kdskzZogCf8Y=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf al238fk622CQsgN8+
ExpMckEpbt3hLZ5c

YcuCnCuuP4=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

+YUu3ryNX13ly0C9y
lq7R6mclAFlRP5dzS

mRETqwLf4=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт



Інформаційні системи 
в галузі

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
системи в 
галузі.pdf

cSqiWIXifUcBtkECF
z6jVWzh2VXYN9vqE

AZKIy1Z6lg=

ПК Intel (R) Pentium (R) 2,8 GHz - 
11 шт; Projector BENQ MP15 – 1 
шт, проекційний екран – 1 шт

Економіко-
математичне 
моделювання

навчальна 
дисципліна

Економіко-
математичне 

моделювання.pdf

N698f3JSiFRE/4RR
3ZdQLsAPjhVXvUuy

c/NgRrF7bpE=

ПК Intel (R) Pentium (R) 2,8 GHz - 
11 шт; Projector BENQ MP15 – 1 
шт, проекційний екран – 1 шт

Культура та етика 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Культура та 
етика 

підприємницької 
діяльності 

облік.pdf

3fVQfDnpg7Xz+3qN
APzhg4eqq0nsNd0c

A3tOAe6QdSo=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Основи 
підприємництва

навчальна 
дисципліна

Основи 
підприємництва.pd

f

+6u9zdM5vwBIYV0x
llXTfw4D5vD2o4eaM

/3hoU0VncM=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Етика бізнесу навчальна 
дисципліна

Етика бізнесу.pdf CGpCbc2hOghNHBg
oVH/agU73YQxlhzN

by0fXgfVV0SA=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Підприємництво та 
бізнес-культура

навчальна 
дисципліна

Підприємництво 
та бізнес-

культура.pdf

stzh5mAQ4zg2yu8tR
MpxILSRAkNF7Ho9

x+QPIlmryFY=

Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
проекційний екран – 1 шт

Облік в установах 
державного сектору

навчальна 
дисципліна

Облік в установах 
державного 
сектору.pdf

qOR/xOsx7SFk6d0i
H7NUKcZCQNhl5tW

8M/pmb+cIpLU=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

Облік у зарубіжних 
країнах 

навчальна 
дисципліна

Облік у зарубіжних 
країнах.pdf

nDK6OIpDSg/bZ8+7
yMvknzk2y4FQY+v6

3FVwj4sAMKw=

Мультимедійне обладнання 
Projector BENQ MP15 – 1 шт, 
Projector ViewSonic PJD5211 – 1 
шт,
Projector EPSON EMP-S52 – 1 шт,  
проекційний екран – 3 шт

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012175, 
виданий 

20.04.2006

24 Методи і 
моделі в аудиті

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 



обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 



«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 



оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 



п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 



податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

24 Історія та 
наукові основи 
бухгалтерськог
о обліку

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.



012175, 
виданий 

20.04.2006

2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 



малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 



самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 



застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

24 Системи і 
моделі обліку

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 



виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012175, 
виданий 

20.04.2006

наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 



протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 



(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 



та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 



аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

98546 Янковська 
Катерина 
Сергіївна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

5 Податковий 
аудит

30.1. Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Yankovska K., 



ДK 046844, 
виданий 

16.05.2018

Syrotyuk H., Syrotyuk 
S., Konieczny R. Unit 
Cost of Energy, 
Obtained by the 
Methane Fermentation 
Technology of 
Agricultural Biomass 
Conversion. In: Mudryk 
K., Werle S. (eds) 
Renewable Energy 
Sources: Engineering, 
Technology, 
Innovation. Springer 
Proceedings in Energy. 
Springer, Cham. 2018. 
Chapter No 23. Р. 241-
251. (Web of Science)
2.Lypchuk V., 
Yankovska  K. 
Estimation of energy 
potential of agricultural 
enterprise biomass. 
Energy and Fuels 2016. 
E3S Web Conf. Vol. 14, 
2017 URL:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/ 20171402017. 
(Scopus)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Сиротюк Г., 
Янковська К. 
Соціальна звітність 
компаній як 
інструмент соціально 
відповідального 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2018. 
№ 25 (1). С. 159-162 
2. Сиротюк Г. В., 
Сиротюк К. С. Аналіз 
та облік фінансових 
результатів 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2013. 
№ 20 (1). С. 147-153.
3. Сиротюк Г.В., 
Сиротюк К.С. 
Методичні аспекти 
проведення аудиту 
витрат виробництва. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. М.Ф. 
Кропивка. 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2013.  № 2 (22), том 2.  
С. 251-259.
4. Сиротюк К.С., 
Сиротюк Г.В. 
Методичні 



особливості аудиту 
виробничих запасів. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2015.  
№22 (1). С. 92-99.
5. Сиротюк Г., 
Янковська К., 
Калеберда Т. Розвиток 
аграрного сектору на 
засадах біоекономіки. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 15-19. 
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Syrotiuk K., Kiczek 
M. Energetyczny 
potencjał biomasy 
rolniczo-
przemysłowego 
kompleksu obwodu 
Lwowskiego. 
Bezpieczeństwo 
energetyczne na 
wspólnym rynku 
energii UE / red. S. 
Gędek. Warszawa: 
Wydawnictwo Rambler, 
2015. S. 297-309. 
2. Черевко Г. В., 
Савченко Є. В., 
Сиротюк К. С. 
Економічна 
ефективність 
використання 
сонячної енергії у 
сільськогосподарських 
підприємствах: 
монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2016. 220 с.
3. Костирко І.Г., 
Янковська К.С., 
Сиротюк Г.В., 
Сиротюк С.В., 
Савченко Є.В. 
Ефективність 
використання біомаси 
для 
енергозабезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств.  
Монографія. Львів : 
«Магнолія» 2006». 
2019. 198 с.
30.5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах
1. Міжнародний 
польсько-український 
науково-дослідний 
проект «Теоретичне, 
комп’ютерне та 
натурне дослідження 
двовісної 
мікроконтролерної 
слідкуючої за Сонцем 
фотоелектричної 
системи з плоскими 
концентраторами» 
(Договір № М/135-
2018).
2. Спільний 



українсько – 
польський науково-
дослідний проект для 
реалізації у 2020-2021 
рр. «Теоретичне, 
комп’ютерне й 
експериментальне 
дослідження та 
оптимізація структури 
гібридної системи на 
базі відновлюваних 
джерел енергії для 
енергозабезпечення 
об’єктів цивільного 
будівництва»
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
Посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.  Янишин Я.С., 
Сиротюк Г.В., 
Янковська К.С. Аудит. 
Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів, 2019. 40 с.
2.  Прокопишин О.С., 
Гнатишин Л.Б., 
Янковська К.С. 
Оподаткування 
підприємств. 
Методичні 
рекомендації  для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійної роботи 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», Львів, 
2018. 48 с.
3. Хомка В.М., 
Янковська К.С. Вступ 
до фаху. Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» Львів, 
2017. 20 с. 

Стажування:
1.Старопольська вища 
школа в Кельцах, 
Республіка Польща, 
10.05.2019-11.11.2019р. 
Сертифікат. 
«Підвищення 
ефективності 
викладання 
дисциплін «Аудит», 
«Організація і 
методика аудиту»
2.Стипенціат 
програми ім. Лейна 
Кіркланда у 2019-
2020 н.р. (диплом з 
відзнакою)

64967 Зеліско Доцент, Економічний Диплом 14 Економічна Наукові публікації у 



Наталія 
Богданівна

Основне 
місце 
роботи

спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 55887, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
36214, виданий 

10.10.2013

теорія наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Зеліско Н. Б. 
Напрями 
удосконалення 
організації 
інвестиційного 
процесу в 
сільськогосподарських 
підприємствах / Н. Б. 
Зеліско // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. – 
2017. – №24(1). – С.20 
– 24 (0,3 д.а.) – фахове 
видання.
2. Зеліско Н.Б. , 
Мельник В.Й. 
Розвиток 
інноваційного 
потенціалу аграрного 
сектора економіки 
України // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. – 
2018. – №25. – С.30 – 
38 (0,3 д.а.) – фахове 
видання
3. Зеліско Н. Б. 
Теоретичні та 
практичні засади 
забезпечення 
ефективного розвитку 
сільськогосподарської 
обслуговуючої 
кооперації в Україні. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Економіка і 
менеджмент. - 2019. - 
Вип. 36. - С. 51-58. (0,4 
друк.арк.) у виданнях, 
що входять до 
Copernicus
4. Зеліско Н.Б. 
Продовольча безпека 
як економічний 
пріоритет аграрної 
політики України. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК. 2019 
р. № 26. С. 77-80. (0,2 
друк.арк.)
5. Зеліско Н. Б., 
Василина О. Р., Булик 
О. Б. Концептуальні 
аспекти економічної 
безпеки 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Науково-практичний 
журнал Регіональна 
економіка та 
управління. Частина І. 
С.126-130. (0,3 
друк.арк.) у виданнях, 
що входять до 



Copernicus
6. Зеліско Н.Б., 
Василина О.Р. Оцінка 
гарантування 
економічної безпеки 
аграрних підприємств 
/Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Економіка і 
управління. Том 31 
(70). № 2, 2020. С. 
196-201. у виданнях, 
що входять до 
Copernicus
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Міжнародна 
економічна діяльність 
України / Я. С. 
Янишин, О. Б. Булик, 
Н. Б. Зеліско // 
[Навчальний 
посібник]. – Львів : 
Ліга-Прес, 2014. – 340 
с. (19,4 д.а.).
2. Зеліско Н. Б. 
Липчук Н.В. 
Мікроекономіка: 
навч. посіб. Львів: 
Ліга-Прес, 2017. 198 с. 
(12,4 д.а.).
3. Zelisko N., Vasylyna 
O., Kolach S. 
Development and 
security agrosector of 
Ukraine in the 
conditions of 
globalization 
challenges. Strategies 
for sustainable socio-
economic development 
and mechanisms their 
іmplementation in the 
global dimension. 
Collective monograph. 
VUZF University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship. 
Sofia, Bulgaria. 2019. С. 
276-286.
4. Янишин Я.С., 
Зеліско Н. Б., 
Василина О.Р., Колач 
С.М. Мікроекономіка: 
основи теорії і 
практикум. Навч. 
посібник. Львів: Ліга-
Прес, 2019. – 192 с. 
(12,3 д. а.)
5. Зеліско Н.Б. 
Проблеми і 
перспективи 
інтеграції України до 
ЄС. /Н.Б. Зеліско, О.Б. 
Булик, О.Р. 
Василина// Стратегії 
економічного 
розвитку: держава, 
регіон, підприємство: 
колективна 
монографія/ За заг. 
ред. К.С. 
Шапошникова та ін. У 
2 томах. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – 
Т.1. – 416с. С. 115-127 



(0,8 д.а.)
6. Зеліско Н.Б. 
Теоретико-
методологічні засади 
розвитку сільського 
господарства як 
стратегічної галузі 
національної 
економіки/ Н.Б. 
Зеліско, З.А. Дідич// 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і 
села:колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 3-10. – 
0,5 д.а.
7. Зеліско Н.Б. 
Теоретичні засади 
формування 
інноваційного 
розвитку підприємств 
як складової 
економічної безпеки 
України // колективна 
монографія в рамках 
гранту Президента 
"Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки" 
– СДУ, м. Суми, 2017 – 
С. 234-245 (0,75 д.а.).
8. Zelisko N. Economic 
mechanism of increase 
of innovation activity of 
enterprises on a 
competitive level to 
mitigate threats to 
economic security // 
National Security & 
Innovation Activities: 
Methodology, Policy 
and Practice: 
monograph / – Ruda 
Śląska : Drukarnia i 
Studio Graficzne 
Omnidium, 2018. – 89-
98 pp.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Робота над 
виконанням проекту 
за госпдоговірною 
тематикою 
(Виконавець): 
1. «Диверсифікація 
каналів збуту 
сільськогосподарської 
продукції на прикладі 
ФГ «Малинівка»
2. «Ефективність 



запровадження 
нецінових методів 
конкуренції на 
прикладі ФОП Зеліско 
В.В.» 
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Зеліско Н.Б. 
Управління 
аграрними 
підприємствами в 
сучасних умовах 
господарювання /Н.Б. 
Зеліско// Сучасні 
тенденції управління 
та адміністрування в 
аграрному 
виробництві. 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. (12-13 
травня 2016 року). 
Львів,2016. С.94-98.
2. Зеліско 
Н.Економічна 
глобалізація і 
екологічний аспект / 
Н.Зеліско // 
International Scientific 
Conference Economy 
and Society modern 
foundation for human 
development: 
Conference 
Proceedings, Part 1, 
October 31, 2016. 
Leipzig,Germany: 
Baltija Publishing. – P. 
155-158 (0,2 друк. 
арк.).
3. Зеліско Н.Б. 
Управління 
аграрними 
підприємствами в 
сучасних умовах 
господарювання / 
Н.Б. Зеліско // 
Сучасні тенденції 
управління та 
адміністрування в 
аграрному 
виробництві. 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. (12-13 
травня 2016 року). 
Львів. 2016. С. 94-98 
(0,3 друк. арк).
4. Зеліско Н. Б. 
Теоретико-
методологічні та 
практичні засади 
глобальної 
екологізації 
економіки / Н.Б. 
Зеліско // 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграції: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції. – 
Дубляни, 2017. С. 66 – 
70 (0,3 д.а.).
5. Зеліско Н. 
Формування сучасної 
парадигми 
менеджменту в умовах 
глобалізації / Н. 
Зеліско // 
Парадигмальні 
зрушення в 
економічній теорії 
ХХІ ст.: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – Л.: 
Львівський 
національний 
аграрний університет, 
2017. – С. 61 – 64 (0,25 
д.а.).
6. Зеліско Н.Б. 
Управління 
маркетинговим 
механізмом розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств на 
засадах інтегрованості 
/  Н.Б. Зеліско, В.Р. 
Гуцуляк // Вчені 
ЛНАУ – виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок. Вип. XVII. – 
2017. – Львів: ЛНАУ. – 
С. 80-81. (0,13 д.а) 
7. Зеліско Н.Б. Булик 
О.Б. Способи 
активізації 
інноваційного 
розвитку в аграрному 
секторі економіки. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: тези ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С. 65-68..
(0,2 д.а)
8. Зеліско Н.Б. 
Економічні 
особливості збутової 
діяльності аграрних 
підприємств. 
Проблеми обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємницькою 
діяльністю: Матеріали 
IV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Полтава, 23 квітня 
2020р.) Полтава : 
ПДАА, 2020. С.65-68.
(0,2 д.а)
9. Зеліско Н. 
Визначення основних 
стратегій підвищення 
конкурентоспроможн
ості аграрного 
сектору. 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євроінтеграції: тези 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції . 
Дубляни, 2020. С. 23-
26. (0,2 д.а.)
10. Зеліско Н. 
Продовольча безпека 
як головна складова 
національної та 
економічної безпеки 
держави 
«Ефективність 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств». 
Проблематика 2020 
р.:«Світові тенденції 
розвитку 
агропромислового 
виробництва» Тези IX 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. Дубляни, 
2020. С.52-55. (0,2 
д.а.)
11. Зеліско Н.Б. 
Економічні 
особливості збутової 
діяльності аграрних 
підприємств. Каталог 
« Вчені університету – 
виробництву». 
Дубляни. ЛНАУ. 2020. 
(0,01 д.а.)
12. Зеліско Н.Б. 
Досягнення успіху в 
епоху змін. Матеріали 
виступу. Міжнародна 
науково-практична 
он-лайн конференція 
«Особливості 
дистанційного 
навчання». НПУ ім. 
М.П. Драгоманова. 
Інститут неперервної 
освіти. 5-6 червня 
2020 року. Сертифікат 
учасника.

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. 
Підвищення 
кваліфікації методом 
стажування, кафедра 
економічної теорії, 
звіт про виконану 
роботу,
24. 04. 2015 р.
2. Старопольська 
школа вища в 
Кельцях, економічний 
відділ. 14.05.-14.11. 
2018 р.
Сертифікат від 
14.11.2018 р.

152298 Мирончук 
Зоряна 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 

21 Управлінський 
облік

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лиса О.В., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організація обліку та 
аудит витрат на якість 
сільськогосподарської 
продукції// 



діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027162, 

виданий 
10.04.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

031281, 
виданий 

29.03.2012

Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ. - Випуск 
12(45).- Ч. 1.Луцьк.  
2015. С.8-16.
2. Мирончук З. П.,  
Лиса О.В., Андрушко 
Р. П.  Контролінг 
інноваційних процесів 
як один із методів 
створення 
конкурентоспроможн
ої продукції, його 
облік //  Наукові 
праці : Науково-
методичний журнал. 
– Вип. 253. Т. 265. 
Економіка. Миколаїв : 
Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. С.65-70
3. Мирончук З.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Випуск 13 (49). – Ч. 1. 
Ред. кол.: відп. ред. 
д.е.н., професор 
Герасимчук З.В. 
Луцьк, 2016. С. 5-13.
4. Мирончук З.П, 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П. Актуальні 
питання обліку та 
контролю реалізації 
продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
5. Мирончук З.П., 
Андрушко Р.П., Лиса 
О.В. Проблемні 
аспекти класифікації 
та облікового 
відображення 
агроіновацій. 
Економіка і фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28.
6. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П. 
Заробітна плата у 
системі 
бухгалтерського 
відображення за 
національними та 
міжнародними 
стандартами обліку і 
звітності. 
Економічний науково-
практичний журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Випуск № 38-2. 2019р. 



Одеса. С. 107 – 112.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної  теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облікова політика 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П.), 
2020р.
2. Управлінський 
облік. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Мацьків Г.В., Ціцька 
Н.Є., Андрушко Р.П.), 
2020р.
3.Андрушко Р.П.   
Мирончук З.П. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.
30.15. Наявність 



науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н. Є., Брик Г. 
В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava 2017. С. 331-
338.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.,  Лиса 
О.В. Особливості 
обліку та контролю  
поточних біологічних 
активів тваринництва. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 559-
565.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької. – 
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
4. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М., Андрушко Р.П. 
Вчені  Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. XX. 
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2020. 
С.70
5.Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П. 



Організаційно-
методологічні 
передумови 
запровадження 
екологічного обліку 
на 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.69.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультування 
Сторонибабської 
селищної ради 
Буського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю).

Стажування: 
1.Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1137 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: 
«Бухгалтерський та 
фінан-совий облік», 
«Облікова політика 
підприємства»
2. Старопольська 
Вища школа,  м. 
Кельце, Республіка 
Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат 
«Науковий та 
академічний обмін 
досвідом  і знаннями з 
дисциплін 
«Бухгалтерський та 
фінансовий облік», 
«Облікова політика 
підприємства», що 
викладаються 
студентами 
економічних 
спеціальностей».

178586 Жидовська-
Курильців 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 

16 Оподаткування 
суб’єктів 
господарюванн
я

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kuryltsiv, R., Hernik, 
J., Kryshenyk, N., 
Zhydovska, N. (2018). 



053131, 
виданий 

17.08.2009, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 053131, 

виданий 
08.07.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

038397, 
виданий 

03.04.2014

Land inventory as the 
instrument for 
development of 
amalgamated territorial 
communities in 
Ukraine. Acta Sci. Pol., 
Formatio Circumiectus, 
17 (4), 97–108. DOI: 
10.15576/ASP.FC/2018.
17.4.97. (Web of 
Science)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Контролінг як 
важливий елемент 
стратегічного вектора 
підприємства // 
Регіональна економіка 
та управління. № 2 
(05) травень 2015 року 
Частина І. Запоріжжя, 
2015. С.78-82. 
2. Жидовська Н.М., 
Семенюк О.В. До 
питання 
реформування 
податкової системи 
України в контексті 
глобалізаційних 
викликів // Агросвіт, 
2016. №1-2. С. 32-36.
3. Прокопишин О.С., 
Жидовська Н.М. 
Формування 
інтегрованої звітності 
підприємства в умовах 
інституційних 
перетворень. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2016.  
№ 23(1)  С. 137-144.
4.Петришин Л.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Жидовська 
Н.М.Облік і аудит 
витрат на якість 
продукції //  Аграрна 
економіка.2016. № 3-
4.С.90-96.
5. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Практичні аспекти 
формування 
проміжної фінансової 
звітності банку згідно 
МСФЗ. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 89-95.
6.Жидовська Н.М. 
Передумови 
запровадження 
оподаткування 
операцій із 
криптовалютами в 
Україні. Вісник 
Одеського 
національного 



університету ім. І. І. 
Мєчнікова, 2019. Т. 24. 
Вип. 2 (75). С.108-112. 
7. Петришин Л. П., 
Жидовська Н. М. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
обліку власного 
капіталу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№27. С. 59-63.  
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1.Облік в банках. 
Практикум [Текст] : 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
СПОЛОМ, 2015. 302 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(протокол № 12 від  
14.05.2015 р.))
2.Облік в банках. 
Практикум: 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
Магнолія - 2006, 2015. 
315 с.
3. Фінансовий облік: 
навчальний посібник : 
[для студентів 
економічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти] 
/ за ред. І. Ф. 
Баланюка, Н. І. 
Пилипів, Т. М. 
Гнатюка та колективу 
авторів. Електронне 
видання. Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. 650 с. 
(Рекомендовано до  
друку  вченою  радою 
ДВНЗ 
«Прикарпатський  
національний  
університет імені 
Василя Стефаника» 
(протокол № 5 від 
28.05.2019 р.))
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 



теми: «Методичний 
інструментарій в 
обліковому 
забезпеченні 
виробництва зернових 
культур» (на прикладі 
СФГ «Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області), 
2019р.
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми»: «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2015 р. по 
31.08.2017 р. – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
З 01.09.2017 р.  і по 
теперішній час – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
навчально-
методичної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.Облік в банках. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор 
Жидовська Н.М.)
2.Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Петришин Л.П.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 



«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
1.Тимчина Ольга - 
диплом І ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті 10 квітня 
2020р.
2.Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Облік в 
банках» (ДВНЗ 
«Університет 
Банківської Справи», 
м. Київ, 2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1..Жидовська Н.М., 
Прокопишин О.С. 
Інтегрована звітність 
як інформаційне 
джерело стратегічного 
управління 
підприємством. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 572-
578.
2..Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д.  
Формування 
управлінського обліку 



в системі ефективного 
управління процесами 
банку. Теоретико-
методологічне та 
організаційно - 
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 612-
618. 
3. Жидовська Н.М.,  
Прокопишин 
О.С.Економічна 
сутність витрат та 
умов їх відображення 
в обліку. Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works – 
Bratislava - 2017. С. 
132-139.
4.Жидовська Н.М. The 
tax component of the 
legalization 
cryptocurrency in 
Ukraine. Actual 
scientific research.: 
Collection of scientific 
articles. - Publishing 
house «BREEZE», 
Rome, Italy, 2018. p. 
26-29. 
5. Lyudmyla Petryshyn, 
Nataliia Zhydovska. 
Upgrading of the 
system of reporting 
about land plots. - 
Business Management, 
Economics and Social 
Sciences: Collection of 
scientific articles. 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
p. 134-139. 
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Консультування ПАТ 
КБ «ПриватБанк», м. 
Дубляни. (договір про 
співпрацю № 70 від 
14.12.2017р.)
2.Консультування СФГ 
«Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області. 
(договір про 
співпрацю № 32 від 
24.06.2019р.)

Стажування:
1.ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника» (6.04-
6.05.2019р.), довідка 
№ 01-23/61 від 
06.05.2019 р. 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 



практичних знань з 
дисциплін: «Облік в 
банках», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 
2.Старопольська Вища 
школа,  м. Кельце, 
Республіка Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін «Облік в 
банках», «Облік і 
оподаткування», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 

192197 Гнатишин 
Людмила 
Богданівна

В.о.завідува
ча кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008181, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 14189, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
16765, виданий 

19.04.2007

23 Звітність 
підприємств та 
облік в 
оподаткуванні 

30.1.Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L., 
Prokopyshyn O. 
Improvement of the 
mechanisms of land use 
of farming enterprises 
in Ukraine. 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19 Issue 3. P. 
379-386. Web of 
Science  ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
2. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L. 
Competitive advantages 
of farming enterprises 
in Ukraine: a methodic 
approach to diagnostics 
of the added value of 
products. Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19. Issue 3. 
P. 387-392. Web of 
Science   ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



фахових видань 
України
1. Гнатишин Л. Б. 
Бухгалтерське 
відображення 
відтворення 
виробничого 
потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств. Наукові 
праці: наук.-метод. 
журнал. 2015. Вип. 
253. Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. Т. 265. 
Економіка. С. 58–64.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 23 (1). С. 81-86.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Поверляк Т. І. 
Валоризація аграрної 
продукції в системі 
бухгалтерського 
обліку фермерських 
господарств. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №40. С. 
438-446.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Організація обліку: 
навч. посіб. / Л. Б. 
Гнатишин, О. С. 
Прокопишин. 2-ге 
вид. перер. і доп., – 
Львів: «Магнолія 
2006», 2016. – 438 c.
2. Гнатишин Л. Б. 
Виробничий 
потенціал 
фермерських 
господарств: 
монографія.  Львів: 
Сполом, 2018. 404 с.
3. Практичний 



посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко  Л. В., 
Мацьків Г. В., 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Марків Г.В.]. 2-ге вид. 
перер. і доп. / за заг. 
ред. Янишина Я. С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. 420 с.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
керівника проекту за 
госпдоговірною 
тематикою 
«Формування системи 
управлінського обліку 
для ПП «Край», 2020 
рік.
2. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу Львівського 
національного 
аграрного 
університету «Аграрна 
економіка».
3. Член редакційної 
колегії Вісника 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК.
2. Керівник наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
2007-2012 рр. – 
заступник декана 
економічного 
факультету 
З 1.09.2020 р. і по 
теперішній час в.о. 
завідувача кафедри 
обліку та 
оподаткування 
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 



1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті
2. Опонування 
дисертації Підгорного 
Анатолія Вікторовича 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук на 
тему «Підвищення 
ефективності 
виробництва 
продукції свинарства 
у 
сільськогосподарських 
підприємствах» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності). 
3. Опонування 
дисертації Биби 
Валентини 
«Організаційно-
економічні аспекти 
розвитку фермерських 
господарств в Україні» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності).
Наявність виданих 
навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних завдань  і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр»  (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.
2. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 « 
Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.
3. Податкові 
розрахунки та  
контроль. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автор 



Гнатишин Л. Б.), 2019 
р.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Квас Василина - 
диплом ІІ ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит» 
у Київському 
національному 
торгово-економічному 
університеті, 2015 р.
Робота у складі журі ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» (Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», м. Харків, 
2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Гнатишин Л.Б. 
Фермерські 
господарства 
Карпатського регіону 
України в контексті  
соціально-
економічної доктрини 
їх розвитку. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №2. С. 12-18.
2. Гнатишин Л.Б. 
Організаційні аспекти 
та процедура 
формування 
фінансової звітності. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №4. С. 43-51.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Дранус Л. М. 
Академічна 
мобільність студентів 
як напрям 
трансформації вищої 
освіти. Маркетинг 
освіти в умовах 



глобалізацій них 
викликів: колективна 
монографія / за заг. 
ред. С. Ю. Хамініч. 
Дніпро: Пороги, 2020. 
С. 156–164.
4. Гнатишин Л. Б. 
Організаційні 
моменти та земельно-
майнові питання 
створення 
фермерського 
господарства. 
Агроеліта. 2019. № 
12(83). С. 10-13. 
5. Гнатишин Л.Б. 
Специфіка 
виробничої діяльності 
фермерських 
господарств. 
Агроеліта. 2020. № 1-
2(84-85). С. 10-11.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультант 
консультаційно-
дорадчого центру при 
департаменті 
агропромислового 
розвитку Львівської 
ОДА.

Стажування:
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, тема 
«Забезпечення 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
бухгалтерського 
обліку»,  довідка 
№2115-В від 
14.05.2015 року;
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(23.11.2018-
23.05.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін 
«Організація обліку», 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні».

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 

24 Контроль і 
ревізія та 
судово-
бухгалтерська 
експертиза 

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 009415, 
виданий 

14.02.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012175, 

виданий 
20.04.2006

продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 



(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 



(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 



В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого підпри--
ємництва», «Історія 
бухгалтерського 
обліку».

203396 Малецька 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

14 Аудит 30.2. Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Салука І.Я., 
Малецька О.І. 
Переоцінка основних 
засобів: облік і 



аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 64456, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
38402, 

виданий 
03.04.2014

документування. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 75-80.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Малецька О. І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 24–28.
3. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л. Б., 
Костирко І. Г., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. Аудит 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№ 27 (1). С. 43–49.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
2.Участь у науково-
технічній роботі по 
темі: «Теоретико-
методологічне 



обґрунтування оцінки 
і відображення в 
обліку трансакційних 
витрат  та витрат на 
людський капітал у 
ТОВ «ТЕХНОКАП 
УА», 2017р.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій 
1. Бухгалтерський 
облік. Методичні 
рекомендації  для  
виконання 
практичних робіт , 
проведення 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І.)
2. Аудит. Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів, 2020р.. (автори 
Сиротюк Г.В., 
Малецька О.І, 
Янковська К.С.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І 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
1.Михальчук Лілія - 



диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ, 
2018р.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Малецька О.І. 
Концептуальні основи 
антикризового 
управління 
персоналом/ 
Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки : 
монографія у 4-х 
томах / за ред. д.е.н., 
професора 
Прокопенко О.В. (гол. 
ред.), к.е.н., доцента 
Школи В.Ю., к.е.н. 
Щербаченко В.О.  
Суми: ТОВ 
«Триторія», 2017. Т. І. 
Теорія та методологія 
управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки.  
с. 307-315.
2. Малецька О. І., 
Ціцька Н.Є. Сутність 
податкового  DUE 
DILIGENCE.  Вектори 
розвитку науки і 
бізнесу в глобальному 
середовищі: тренди та 
перспективи : 
матеріали 
Національної 
науково-практичної 
конференції 
[Тернопіль, 7 
листопада 2019 р.]. 
Тернопіль: ФОП 
Осадца Ю. В., 2019. 
С.134-136.
3. Малецька О.І. 
Бізнес-план 
вирощування форелі. 
Збірник  бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина.  2-
ге.перероб. і допов. 
Львів : ЛігаПрес, 
2020.-445 с.
4. Малецька О.І. 
Прийоми визначення 
необхідності введення 
антикризового 
управління 
підприємством. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 



В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.59
5.Aleksandraviciute B. 
Maletska O. 
Information technology 
in management of 
accounting process in 
the enterprise.  
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С.410-
413.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Консультування 
ТОВ «ТЕХНОКАП УА» 
Жовківського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю, 2017р.).

Стажування:  
1.Лодзький  
університет 
суспільних наук, м. 
Лодзь, Республіка 
Польща, 01.03.-
25.04.2017 р., диплом 
№ 2017/04/017.     
2.Старопольська Вища 
школа в м. Кельце, 
Республіка Польща. 
(10. 05.2019 - 
11.11.2019 р.). 
Сертифікат.

174070 Маркович 
Наталія 
Василівна

В.о. 
доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 002775, 
виданий 

22.12.2011

11 Аналіз 
господарської 
діяльності

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Маркович Н.В. 
(2019). Організаційно-
економічне 
обґрунтування 
виробництва цукрових 
буряків у особистих 
селянських 
господарствах 
Львівщини. Бізнес 
навігатор, 6(55). С. 19-
24 (0,4 друк. арк.) 
(Index Copernicus).   
2. Маркович Н.В. 
(2019). Торгово-
промислова палата 
Львівщини в системі 
факторів розвитку 



підприємництва. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК, 26. С. 
61-65 (0,3 друк. арк.) 
3. Markovych N. V. 
(2018). Private 
peasants’ farms of lviv 
region: modern 
challenges and 
dominants of 
development. 
International 
Humanitarian 
University Herald. 
Economics and 
Management. Volume 
30. P. 52-55. (0,3 друк. 
арк.) (Index 
Copernicus)
4. Markovych N. (2017). 
Trends of development 
of financial and 
economic efficiency of 
agrarian enterprises in 
Lviv region under 
globalization 
conditions. Agrarian 
economy, 10 (3-4), pp. 
38-47. (Index 
Copernicus) (0,7 друк. 
арк.) (Index 
Copernicus).
5. Маркович Н.В. 
(2016). Особисті 
селянські 
господарства 
Львівщини: 
продуктивність, 
ефективність, 
перспективи. Вісник 
ОНУ ім. І.І. 
Мечникова. 
Економіка.  Т. 21. Вип. 
8(50) c. 41-46. (0,4 
друк. арк.). (Index 
Copernicus).
6. Маркович Н.В. 
(2015). Проблеми та 
перспективи 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку аграрних 
формувань 
Львівщини.  Вісник 
ЛНАУ : економіка 
АПК. №22. (0,5 друк. 
арк.) С. 43-50.
7. Маркович Н. В. 
(2014). 
Зерновиробництво 
Львівщини: стан, 
тенденції та 
перспективи розвитку. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК, 21(1). 
(0,3 друк. арк.) С.355-
360.  
8. Маркович Н.В. 
(2014). Регіональні 
тенденції соціально-
економічного 
розвитку сільських 
територій Львівщини 
в умовах глобалізації.  
Проблеми теорії та 
методології 
бухгалтерського 
обліку, контролю і 
аналізу : міжнар. зб. 
наук. пр. Вип. 1 (27). 
Житомир : ЖДТУ, С. 



200-210. (0,6 друк. 
арк.) (Index 
Copernicus).
9. Маркович Н. В. 
(2013). Досягнення 
прибутковості у 
сільськогосподарсько
му виробництві 
Львівщини як 
передумова 
подолання кризових 
явищ в АПК. Вісник 
Запорізького 
національного 
університету : 
економічні науки.  
Запоріжжя, С. 36 – 40. 
(Index Copernicus).

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Земельні очікування 
селян: результати та 
аналіз соціологічного 
моніторингу 
земельних відносин 
(2018) / Ю.Е. Губені, 
В.Р., В.Р. Крупа, Н.В. 
Маркович та ін.; за 
ред. проф. Губені Ю.Е. 
Львів: Растр-7, 72 с.
2. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. (2017). 
Ставлення до 
підприємництва та 
його проявів. 
Економічна реформа 
очима села: 20 років 
потому: Результати та 
аналіз повторного 
соціологічного 
опитування: 
монографія / за ред. 
проф. Губені Ю.Е. 
Львів: НВФ 
“Українські 
технології”, С. 47-54. 
(0,5 д. а.). 
3. Маркович Н.В. 
(2016). Соціально-
економічний розвиток 
сільських територій в 
контексті зміцнення 
економічної безпеки 
// Теоретико-
методологічне та 
організацій¬но-
економічне 
обґрунту¬ва¬ння 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колек¬тивна 
монографія / за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, С. 198-204. (0,4 
д. а.). 
4. Березівський П. С., 
Маркович Н.В. (2012). 
Напрями розвитку 
аграрних форму¬вань 
та шляхи 
підви¬¬щення їх 
економічної 
ефективності : 
монографія. Львів : 
Український 
бестселер, 188 с. (11,75 
д. а.). 

Організаційна робота 



у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) 

Заступник  завідувача 
кафедри права і 
підприємництва з 
2016 року до 2018 
року з наукової роботи

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників та 
методичних 
рекомендацій
1. Яців І.Б., Маркович 
Н.В. Аналіз 
господарської 
діяльності: методичні 
рекомендацій для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2020, 50 с.
2. Яців І.Б., Маркович 
Н.В. Аналіз 
господарської 
діяльності: методичні 
рекомендацій для 
виконання навчально-
аудиторної роботи 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2020, 35 с.
3. Яців І.Б., Маркович 
Н.В. Аналіз 
господарської 
діяльності: методичні 
рекомендацій для 
самостійного 
вивчення курсу та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2020, 40 с.

Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою;

Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком: 
“Підприємництво: 
інновації та 
аналітика”

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Маркович Н.В. 
Інвестиційне 
забезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств 
Львівщини: проблеми 
та стратегічні 
перспективи. “Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій”: 
Матеріали XXІ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 22-24 вересня 
2020 р. Львів: ННВК 
«АТБ»,  2020. С. 91-95. 
ISBN 978-966-2042-
41-2
1. Markovych N.V. 
LABOR MARKET IN 
UKRAINE: ANALYSIS 
OF THE CURRENT 
SITUATION AND 
DEVELOPMENT 
PROSPECTS. Напрями 
та сучасні чинники 
розвитку 
міжнародних 
відносин: економічні 
та політичні аспекти: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород 8 травня 
2020 р). Ужгород: 
Гельветика, 2020.  
с.42-44. ISBN 978-966-
922-102-4
2. Маркович Н.В. 
Економічна безпека 
України: актуальні 
проблеми та механізм 
забезпечення. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок [за 
загальною редакцією 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва]. Вип. 19. Львів : 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2020. С. 83 (0,1 друк. 
арк.).
3. Markovych N.V.  
THE INFLUENCE OF 
AGROHOLDING ON 
THE DEVELOPMENT 
OF THE AGRARIAN 
SECTOR OF UKRAINE 
Innovation potential: 
state, cluster, 
etnterprise (Lisbon, 
Portugal. December 27, 
2019). Lisbon, Portugal: 
Baltija Pablishing.  pp. 
48-53.
4. Маркович Н.В. 
Продовольча безпека 
України в умовах 
глобалізації. Вчені 
Львівського 



національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок [за 
загальною редакцією 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва]. Вип. 19. Львів : 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2019. С. 79. (0,1 друк. 
арк.). 
5. Маркович Н.В 
Особливості 
функціонування 
агрохолдингів 
України в умовах 
глобалізації. 
Формування і 
ефективність 
використання 
ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств: VІІІ 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(Дубляни, 22-24 
травня 2019 р.). Львів: 
Ліга-Прес, с.117-121. 
ISBN 978-966-397-
242-8.
6. Markovych N. 
Institutional support 
for the development of 
private peasant farms 
on the basis of 
entrepreneurship. 
Innovative potential of 
socio-economic 
systems: the challenges 
of the global world: II 
International scientific 
conference (Lisbon, 
Portugal. December 28, 
2018) Lisbon, Portugal: 
Baltija Pablishing.  pp. 
65-71. (0,2 д.а).
7. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план вирощування 
моркви столової / за 
заг. ред. Я. С. Янишин. 
– 2-ге вид. перероб. і 
допов. Львів: Ліга-
Прес, 2018. С. 159-173. 
(0,9 друк. арк.). ISBN 
978-617-397-168-1.
8. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
госпо¬дарствах / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишин.- Львів: Ліга-
Прес, 2017. С. 97-110. 
(0,9 друк. арк.).
9. Маркович Н.В. 
Стратегії 
економічного 
розвитку в умовах 
євроінтеграції. 
International Scientific-
Practical Conference 
Economic Development 
Strategy in Terms of 
European Integration: 



Conference 
Proceedings, May 27, 
2016. Kaunas Baltija 
Pablishing.  Р. 67-71. 
(0,4 д. а.)
10. Маркович Н.В. 
Конкурентоспроможні
сть аграрних 
підприємств: сутність 
та умови 
забезпечення. 
Фінансово-кредитна 
система: вектор 
розвитку для України  
: матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції 23-25 
квітня 2015 р. 
Ужгород : УжНУ, 2015. 
С. 138-142. (0,24 д.а).
11. Маркович Н.В. 
Стратегія 
диверсифікації 
сільськогосподарськог
о виробництва, як 
шлях до формування 
конкурентоспроможн
ості підприємств АПК. 
Сучасні виклики 
продовольчої безпеки: 
матеріали круглого 
столу (19 травня 2015 
року). Львів: 
Львівський НАУ, 2015. 
С.51-56. (0,14 д.а.).
12. Маркович Н.В. 
Стратегічні орієнтири 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств 
Львівщини в умовах 
ринкової 
нестабільності. 
Розвиток 
національної 
економіки: 
методологія та 
практика : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 15-16 квітня 
2014 р. Івано-
Франківськ, 2014р. С. 
58-60. (0,18 д.а).
13. Маркович Н. В. 
Аграрні формування 
Львівщини та 
перспективи їх 
розвитку. Статистична 
оцінка соціально-
економічного 
розвитку: зб. текстів 
доповідей за 
матеріалами ХІІІ 
Всеукраїнської  наук.-
практ. конф., 23 
травня 2013 р. 
Хмельницький 
університет 
управління та права. 
2013. С. 114-118. (0,25 
д.а).

Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
1. Розроблено та 
передано в 
Управління 
агропро¬¬мислового 



розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
госпо¬дарствах 
(Автори: Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В.). 2017 
р.
2. Розроблено та 
передано в 
Управління 
агропромислового 
розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації Бізнес-
план вирощування 
моркви столової 
(Автори: Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В.). 2018 
р.
3. Розроблено та 
передано в 
Управління 
агропромислового 
розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації Бізнес-
план виробництва 
столового буряка в  
особистих селянських 
господарствах (Автор: 
Маркович Н.В.). 2020 
р.

Стажування: 
1)Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
статистики, довідка 
№2301-В від 
19.05.2016 р. 11.04-
11.05.2016 р.
2) Старопольська 
вища школа в 
Кельцах, 14.05.2018 р. 
– 14.11.2018 р., Наказ 
№57/B від 11.05.2018 
р. Вивчення досвіду 
організації навчально-
методичної і наукової  
роботи.

74704 Прокопиши
н Оксана 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 000310, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040824, 
виданий 

22.12.2014

13 Оподаткування 
підприємства

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L. and 
Prokopyshyn O. 
Improvement of the 
mechanisms of land use 
of farming enterprises 
in Ukraine. 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19 Issue 3. P. 
379-386. (0,55 друк. 
арк.) Web of Science  
ISSN 2284-7995, ISSN 
Online 2285-3952. 
URL:  



http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
2. Hnatyshyn L., 
Sheludko R., 
Prokopyshyn O. and 
Makieieva L. 
Mathematic 
instruments for 
determination of the 
innovative constituent 
of farming enterprise 
development. 
International Journal of 
Information 
Technology Project 
Management (IJITPM). 
2020. Vol. 12. Issue 2. 
P. 587-595. (0,61 друк. 
арк.), ISSN (print): 
1938-0232, 1938-0240 
(IGI Global index) 
Scopus 
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1.  Прокопишин О. С. 
Бюджетування як 
інструмент стратегії 
розвитку підприємств 
аграрного сектору. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК.  2015.  
№ 22 (1) . С. 110-114.
2. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С. 
Моделювання 
бухгалтерського 
відображення 
екологічної діяльності 
в системі обліку 
сільськогосподарських 
підприємств Наукові 
праці: науково-
методичний журнал. 
Вип. 275. Т. 263. 
Економіка.  Миколаїв: 
Вид-во ЧДУ  ім. Петра 
Могили, 2016. С. 78-
83.
3. Прокопишин О.С., 
Жидовська Н.М. 
Формування 
інтегрованої звітності 
підприємства в умовах 
інституційних 
перетворень. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2016.  
№ 23(1) .С. 137-144.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 



економіка АПК. АПК. 
2019. № 23 (1). С. 81-
86.
5. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Поверляк Т. І. 
Валоризація аграрної 
продукції в системі 
бухгалтерського 
обліку фермерських 
господарств. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №40. С. 
438-446.
6.  Гнатишин Л.Б., 
Костирко І. Г., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. Аудит 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№ 27 (1). С. 43-49.
7.  Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.  
8.  Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С. 
Організація обліку: 
навч. посіб. 2-ге вид., 
перер. і доп. Львів: 
Магнолія 2006, 2016. 
438 с. (27,0/17,0 д.а.) 
(Гриф Міністерства 
освіти і науки 
України, лист № 1/11-
1439 від 03.02.2014 
р.).
2. Управління 
земельними 
ресурсами: навч. 
посіб. / І.В. Кошкалда, 
А.В. Корецький, О.А. 
Домбровська та ін. / за 
ред. І.В. Кошкалди; 
Харк. нац. аграр. ун-т. 
Харків:  ФОП Панов 
А.М., 2018. 368 с. 
(21,0/09 друк.арк.) 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Харківського 
національного 



аграрного 
університету ім. В.В. 
Докучаєва, протокол 
№ 4 від 15.05.2017 р.).
3. Облік і 
оподаткування: 
практикум 
дистанційного 
тестування: навч. 
посіб. / М.Ф. Огійчук, 
О.І. Гуторов, О.О. 
Гуторов та ін. / за заг. 
ред. М. Огійчука, Т. 
Іщенко, Б. Бондаря, О. 
Гуторова, Є. Калюги, 
Н. Вовчук. Київ: 
Алерта, 2018. 306 с. 
(17,78/2,4 друк.арк.) 
(Рекомендовано 
державною установою 
«Науково-
методичний центр 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
діяльності вищих 
навчальних закладів 
«Агроосвіта», 
протокол № 6 від 
30.10.2017 р.).
4. Практичний 
посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко Л. В., 
Брик Г. В., Гнатишин 
Л. Б., Прокопишин О. 
С.] / за заг. ред. 
Янишина Я. С. Львів: 
Ліга-Прес, 2019. 220 с.
5. Практичний 
посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко Л. В., 
Мацьків Г. В., 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Марків Г.В.]. 2-ге вид., 
перер. і доп. / за заг. 
ред. Янишина Я. С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня», 
2020. 420 с 
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання: 
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Моделювання 
бухгалтерського 
відображення  
екологічної діяльності 
в системі обліку 
сільськогосподарськог
о підприємства» (на 
прикладі ФГ  
«Агротем» 
Пустомитівського 
району Львівської 



області), 2018р.
2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Формування 
системи 
управлінського обліку 
на прикладі ПП 
«Край» 
Жидачівського району 
Львівської області), 
2020р.
3.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2014 по 
01.09.2017р.  – 
керівник 
студентського 
наукового гуртка 
кафедри обліку та 
оподаткування
З 01.09.2017р.  і по 
теперішній час – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
наукової роботи.
30.11. Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. офіційний опонент 
на дисертацію 
Полегенької Марини 
Анатоліївни, тема 
«Підвищення 
економічної 
ефективності 
підприємств 
птахівництва» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності). Спецрада 
Д 08.804.01 у 
Дніпровському 
державному аграрно-
економічному 
університеті  – 
офіційний опонент;
2. експерт на 
дисертаційну роботу 
Келеберди Тараса 
Володимировича  на 
тему:  «Організація 
кооперативних 
відносин на селі»  
(разова спеціалізована 
вчена рада для 
здобуття наукового 



ступеня доктора 
філософії за 
спецiaльнicтю 073 
«Менеджмент»).
3. експерт на 
дисертацію на 
дисертаційну роботу 
Савки Марії 
Володимирівни на 
тему: «Організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку фермерських 
господарств у регіоні»  
(разова спеціалізована 
вчена рада для 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спецiaльнicтю 051 
«Економіка»).
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. 1. Оподаткування  
підприємств. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами  
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування»   ОС  
«Бакалавр» (автори 
Прокопишин О.С., 
Гнатишин  Л.Б., 
Янковська К.С.), 2020 
р.
2. 2. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Гнатишин  Л.Б., 
Прокопишин О.С.), 
2020 рік. 
3.Звітність 
підприємств. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами  
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування»   ОС  
«Бакалавр» (автори 
Гнатишин  Л.Б., 
Прокопишин 
О.С.,Жидовська Н.М.), 
2020 р.
3. 30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій



1.Прокопишин О.С. 
Міжнародний 
офшорний бізнес та 
його місце в економіці 
України. Science and 
practice: an innovative 
approach: Collection of 
scientific articles. – Les 
Editions L'Originаlе, 
Paris, France, 2017. P. 
46-49. 
2. Прокопишин О.С. 
Improving the 
methodology of 
accounting stocks. 
Вдосконалення 
методики обліку 
запасів. Science and 
innovation: Collection 
of scientific articles. - 
Publishing house 
«BREEZE», Montreal, 
Canada, 2018. - p. 15-
18.
3. Liubov Melnychuk, 
Valentyn Dranus, 
Oksana Prokopyshyn,
Katarzyna Syrytczyk. 
The teoretical and 
methodological 
principles of
business ethics 
management. 
Mechanisms of 
stimulation of socio-
economic 
developmentof regions 
in Conditions of 
transformation. 
Monograph.Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2019. 186-191.
4. Янишин Я.С., 
Прокопишин О.С. 
Бізнес-план 
вирощування 
соняшника. Збірник  
бізнес-планів з 
рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. – 2-
ге.перероб. і допов. – 
Львів : Ліга Прес, 
2020. 129-139 с.
5. Янишин Я.С., 
Прокопишин О.С. 
Бізнес-план 
вирощування вівса. 
Збірник  бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина. – 2-
ге.перероб. і допов. – 
Львів : Ліга Прес, 
2020. 140-152 с.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Консультування ФГ  
«Агротем» 
Пустомитівського 
району Львівської 
області, 2018р.
2. Консультування ПП 
«Край» 
Жидачівського району 
Львівської області, 



2020р.

Стажування:
1. Львівському 
національному 
університеті ім. І. 
Франка 
(24.03-24.04.2015р.),                          
довідка № 2116-B від 
14.05.2015 р. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Облік 
зовнішньоекономічної 
діяльності», 
«Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством»
2.Старопольська Вища 
школа,  м. Кельце, 
Республіка Польща. 
(23.11.2018 -
23.05.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
наукового та 
академічного обміну 
досвідом, підвищення 
рівня теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін 
«Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством», 
«Облік і 
оподаткування 
експортно-імпортних 
операцій», 
«Оподаткування 
підприємств», 
«Організація 
бухгалтерського 
обліку» у галузі 
функціонування та 
розвитку економічної 
системи, а також 
дисципліни щодо 
обліково-
аналітичного  
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання.

203396 Малецька 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 64456, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
38402, 

виданий 
03.04.2014

14 Податкове 
прогнозування 
і планування

30.2. Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Салука І.Я., 
Малецька О.І. 
Переоцінка основних 
засобів: облік і 
документування. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 75-80.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Малецька О. І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 



економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 24–28.
3. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л. Б., 
Костирко І. Г., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. Аудит 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№ 27 (1). С. 43–49.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
2.Участь у науково-
технічній роботі по 
темі: «Теоретико-
методологічне 
обґрунтування оцінки 
і відображення в 
обліку трансакційних 
витрат  та витрат на 
людський капітал у 
ТОВ «ТЕХНОКАП 
УА», 2017р.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій 
1. Бухгалтерський 
облік. Методичні 
рекомендації  для  
виконання 
практичних робіт , 



проведення 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І.)
2. Аудит. Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів, 2020р.. (автори 
Сиротюк Г.В., 
Малецька О.І, 
Янковська К.С.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І 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
1.Михальчук Лілія - 
диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ, 
2018р.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 



1. Малецька О.І. 
Концептуальні основи 
антикризового 
управління 
персоналом/ 
Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки : 
монографія у 4-х 
томах / за ред. д.е.н., 
професора 
Прокопенко О.В. (гол. 
ред.), к.е.н., доцента 
Школи В.Ю., к.е.н. 
Щербаченко В.О.  
Суми: ТОВ 
«Триторія», 2017. Т. І. 
Теорія та методологія 
управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки.  
с. 307-315.
2. Малецька О. І., 
Ціцька Н.Є. Сутність 
податкового  DUE 
DILIGENCE.  Вектори 
розвитку науки і 
бізнесу в глобальному 
середовищі: тренди та 
перспективи : 
матеріали 
Національної 
науково-практичної 
конференції 
[Тернопіль, 7 
листопада 2019 р.]. 
Тернопіль: ФОП 
Осадца Ю. В., 2019. 
С.134-136.
3. Малецька О.І. 
Бізнес-план 
вирощування форелі. 
Збірник  бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина.  2-
ге.перероб. і допов. 
Львів : ЛігаПрес, 
2020.-445 с.
4. Малецька О.І. 
Прийоми визначення 
необхідності введення 
антикризового 
управління 
підприємством. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.59
5.Aleksandraviciute B. 
Maletska O. 
Information technology 
in management of 
accounting process in 
the enterprise.  
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-



конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С.410-
413.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Консультування 
ТОВ «ТЕХНОКАП УА» 
Жовківського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю, 2017р.).

Стажування:  
1.Лодзький  
університет 
суспільних наук, м. 
Лодзь, Республіка 
Польща, 01.03.-
25.04.2017 р., диплом 
№ 2017/04/017.     
2.Старопольська Вища 
школа в м. Кельце, 
Республіка Польща. 
(10. 05.2019 - 
11.11.2019 р.). 
Сертифікат.

203396 Малецька 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 64456, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
38402, 

виданий 
03.04.2014

14 Податкове 
адмініструванн
я

30.2. Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Салука І.Я., 
Малецька О.І. 
Переоцінка основних 
засобів: облік і 
документування. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 75-80.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Малецька О. І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 24–28.
3. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 



оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л. Б., 
Костирко І. Г., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. Аудит 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№ 27 (1). С. 43–49.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
2.Участь у науково-
технічній роботі по 
темі: «Теоретико-
методологічне 
обґрунтування оцінки 
і відображення в 
обліку трансакційних 
витрат  та витрат на 
людський капітал у 
ТОВ «ТЕХНОКАП 
УА», 2017р.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій 
1. Бухгалтерський 
облік. Методичні 
рекомендації  для  
виконання 
практичних робіт , 
проведення 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І.)
2. Аудит. Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів, 2020р.. (автори 
Сиротюк Г.В., 



Малецька О.І, 
Янковська К.С.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І 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
1.Михальчук Лілія - 
диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ, 
2018р.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Малецька О.І. 
Концептуальні основи 
антикризового 
управління 
персоналом/ 
Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки : 
монографія у 4-х 
томах / за ред. д.е.н., 
професора 
Прокопенко О.В. (гол. 
ред.), к.е.н., доцента 
Школи В.Ю., к.е.н. 
Щербаченко В.О.  
Суми: ТОВ 
«Триторія», 2017. Т. І. 
Теорія та методологія 
управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки.  



с. 307-315.
2. Малецька О. І., 
Ціцька Н.Є. Сутність 
податкового  DUE 
DILIGENCE.  Вектори 
розвитку науки і 
бізнесу в глобальному 
середовищі: тренди та 
перспективи : 
матеріали 
Національної 
науково-практичної 
конференції 
[Тернопіль, 7 
листопада 2019 р.]. 
Тернопіль: ФОП 
Осадца Ю. В., 2019. 
С.134-136.
3. Малецька О.І. 
Бізнес-план 
вирощування форелі. 
Збірник  бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина.  2-
ге.перероб. і допов. 
Львів : ЛігаПрес, 
2020.-445 с.
4. Малецька О.І. 
Прийоми визначення 
необхідності введення 
антикризового 
управління 
підприємством. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.59
5.Aleksandraviciute B. 
Maletska O. 
Information technology 
in management of 
accounting process in 
the enterprise.  
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С.410-
413.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Консультування 
ТОВ «ТЕХНОКАП УА» 
Жовківського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю, 2017р.).

Стажування:  
1.Лодзький  
університет 
суспільних наук, м. 
Лодзь, Республіка 
Польща, 01.03.-
25.04.2017 р., диплом 



№ 2017/04/017.     
2.Старопольська Вища 
школа в м. Кельце, 
Республіка Польща. 
(10. 05.2019 - 
11.11.2019 р.). 
Сертифікат.

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012175, 
виданий 

20.04.2006

24 Судова 
експертиза в 
оподаткуванні

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 



сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 



освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 



університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 



практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

54657 Ціцька Надія 
Євгенівна

Доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 007210, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента ДЦ 
045105, 
виданий 

15.12.2015

28 Облік у 
зарубіжних 
країнах 

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Ціцька Н. Є. 
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення / Н. Є. 
Ціцька // Глобальні та 
національні проблеми 
економіки, 
Миколаївський 
національний 
університет  ім. В. О. 
Сухомлинського. 
Випуск №6, липень 
2015р. Миколаїв. – С. 
897 - 901 
2. Брик  Г. В., Ціцька 
Н.Є. Організаційні 
аспекти обліку 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. Львів, 
2017. № 24(1).  С.59 – 
63.
3. Ціцька Н. Є. Облік і 
оцінка земель 
сільськогосподарськог
о призначення в 
сучасних умовах /Н. Є. 
Ціцька, Г. В. Брик, Т. І. 
Поверляк// Аграрна 
економіка. – 2016. - 
№3- 4. – С. 111-120.
4. Брик Г. В. Ціцька Н. 
Є., Поверляк Т. І. 
Витрати, доходи і 
фінансові результати 
як об’єкти облікової 
політики 
підприємства. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2018. 
№24 (1). С. 59-63.
5. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 



Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63 (0,7 
друк. арк.)
6. Мацьків Г. В., 
Ціцька Н. Є., 
Мирончук З. П. 
Обліково – аналітичне 
забезпечення 
електронної комерції 
в аграрному бізнесі.  
Економічний простір. 
Збірник наукових 
праць.-№153.-
Дніпро:ПДАБА, 
2020.С.105-110 
7. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець науково – 
дослідної роботи за 
договором № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р. на тему: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай» 
Золочівського р-ну). 
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Ціцька Н.Є., Лиса 
О.В., Андрушко Р.П. 
Облік в зарубіжних 
країнах. Методичні 
рекомендації для  
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2019р.
2. Малецька О.І., 
Ціцька Н.Є., 
Жидовська Н.М.  



Бухгалтерський облік. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр», 2019р..
3. Ціцька  Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І. 
Бухгалтерський облік. 
Методичні 
рекомендації  для  
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р.
30.14 Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком
- З 2020 року керівник 
кафедрального 
студентського 
наукового гуртка 
«Облік – мова 
бізнесу».
- Велінець Наталія - 
Ш місце у ІІ-му етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
бухгалтерського 
обліку, аналізу і 
аудиту у 2015р. ТНЕУ
- Михальчук Лілія - 
диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ 
(08-10 квітня 2019 р.)
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н.Є.  
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення/ Н.Є. 
Ціцька, Г.В.  Брик // 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів. – 2016. – С. 542-
547. (0,3 друк. арк.). 
2. Bryk G. V. 
Theoretical and 
practical aspects of 



accounting agricultural 
land [Online] / G. V. 
Bryk,  N. E. Cic’ka, T. I. 
Poverlyak // // 
Economic Processes 
Management: 
International Scientific 
E-Journal. 2017. № 1. 
Available: 
http://epm.fem.sumdu.
edu.ua/download/2017
_1/epm2017_1_4.pdf
 3. Ціцька Н. Є.,  Брик 
Г. В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava, 2017. С. 331- 
338. (0,44 друк. арк.).
4. Mironchuk Z., Titska 
N., Andrushko R. 
Prerequisites for 
implementation of 
environmental 
accounting at 
enterprise. Abstracts of 
II International 
Scientific and Practical 
Conference, Barcelona, 
Spain, 24-25 February 
2020.С. 436-440.
5. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М.,Андрушко Р.П. 
Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2020. С.60
30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
- бухгалтер колгоспу 
«Світанок» 1985-1988 
рр.
- бухгалтер учгоспу 
«Дублянський» 1988 - 
1991
- бухгалтер об’єднання 
«Львівплодоовочторг
» 1991- 1992  
 
Стажування:
1.Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
обліку і аудиту, 
Довідка № 3165, тема: 



"Особливості методів 
викладання і 
навчання 
бухгалтерського 
обліку у вищій школі", 
від 05.07.2016р.
2.Сертифікат про 
проходження 
стажування у Вищій 
Старопольській школі 
в Кєльцах з 
10.05.2019р. по 
11.11.2019р. Тема: 
«Формування 
облікової політики 
підприємства за 
міжнародними 
стандартами обліку і 
фінансової звітності».

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012175, 
виданий 

20.04.2006

24 Стратегічний 
облік

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 



українських 
агровиробників 
відповідно до 
міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.



2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 



студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 



Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 
Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 



практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-
бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

127749 Агрес Оксана 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 15318, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента AД 
1933, виданий 

05.03.2019

9 Фінанси 
підприємств

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Агрес О.Г., Содома 
Р.І., Садура О.Б. 
Realities and prospects 
of Ukraine banking 
system. Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice, ДВНЗ 
"Університет 
банківської справи", 
Vol 2, No 23 (2017), С. 
17-23
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Агрес О.Г., 
Томашевський Ю.М. 
Напрями подальшого 
розвитку 
bancassurance в 
Україні Економічний 
вісник. Серія: 
фінанси, облік, 
оподаткування , №4, 
2020. С. 45-55.
2. Садура О., Агрес О. 
Bancassurance як 
цінний інструмент 
розвитку фінансового 
ринку. Вісник 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”. Серія 
“Проблеми економіки 
та управління. Т.4, № 
1, 2020. с.93-100.
3. Агрес О.Г. 
Проблеми 
кредитування 
сільськогосподарських 
підприємств. Scientific 
works: ‘Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 



and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE. – Bratislava 
2017–С. 13-19
4. Агрес О.Г., Сирота 
О.І. Дослідження 
співпраці банкіського 
та страхового бізнесу: 
погляд України та 
Польщі. Scientific 
works: ‘Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE. – 
Bratislava, 2019 – 8-16
5. Агрес О.Г. 
Вдосконалення 
системи 
корпоративного 
управління в 
комерційному банку. 
Економічний дискурс. 
Міжнародний збірник 
наукових праць. 
Випуск,1. – 2016 р. – с. 
82-88.
6. Агрес О.Г. 
Проблеми розвитку 
банківської системи в 
Україні. Електронне 
наукове фахове 
видання «Глобальні та 
національні проблеми 
економіки» 
Миколаївського 
національного 
університету ім. В. О. 
Сухомлинського. – 
2015. – Випуск 3 – С. 
672-674.

Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах з “11”  
травня 2017 року по 
“14” листопада 2017 
року (сертифікат 
виданий 12 листопада 
2017 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).

128919 Шолудько 
Ольга 
В`ячеславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 19623, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
18418, виданий 

24.10.2007

25 Теорія 
фінансів

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Liubov Syniavska, 
Oksana Grytsyna, 
Heorhiy Cherevko, Olha 
Sholudko, Ruslana 
Sodoma. Direct 
Taxation of Agricultural 
Enterprises. 
'International Journal 
of Recent Technology 
and Engineering 
(IJRTE)', ISSN: 2277-
3878 (Online), Volume-
9 Issue-2, July 2020. 
Page No.:303-307.The 
Value of Citation (VoC) 
IJRTE is 6.04 for the 
year 2019. 



Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шолудько О., 
Грицина О.В. 
Особливості 
фінансової поведінки 
домогосподарств та їх 
адаптація до сучасних 
економічних реалій. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2019. 
№  26. С. 87-91. (0,62) 
друк.арк.)
2. Грицина О.В., 
Шолудько О.В., 
Содома Р.І. Пенсійна 
реформа в Україні: 
реалії та перспективи. 
Економічний вісник 
Національного 
гірничого 
університету. № 3(67). 
2019. С. 150 - 155. 
(0,62)
3. Грицина О.В., 
Шолудько О.В. 
Фінансові аспекти 
розвитку аграрного 
страхового ринку. 
Scientific works: ‘Cross-
border cooperation as 
avector of development 
of small and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE. – 
Bratislava, 2019. –С. 
61-67. (0,4 друк.арк.).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Довідка 
№ В-207  від 19.03. 
2018 р., 
2. Старопольська 
Вища школа в м 
Кельце з 23 листопада  
2018 по 23 травня 
2019 р.

187851 Східницька 
Галина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 13357, 
виданий 

25.04.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
42320, 

виданий 
28.04.2015

13 Місцеві 
фінанси

1. Фінанси. Посібник. 
[Уклад. Шолудько 
О.В., Східницька Г.В., 
Грубінка І.І.]  Л: Ліга-
Прес, 2012.  212 с. (13,3 
друк.арк.).
2. Онисько С. М., 
Біттер О. А., 
Східницька Г. В. Стан, 
проблеми і шляхи 
покращення 
фінансово-
економічних 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Монографія. Львів: 
Ліга-Прес, 2013.  226 
с.
3. Східницька Г. В., 
Содома Р. І. 
Вдосконалення 
лізингових операцій у 
інтегрованих 



структурах. Вчені 
ЛНАУ виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок. За  заг. ред.. 
В.В. Снітинського, В.І. 
Лопушняка. (Львів. 
2017).  Вип.17 . Львів: 
ЛНАУ, 2017. С. 92. (0,1 
друк.арк.).
4. Східницька  Г. В. 
Фінансове 
забезпечення в 
контексті 
організаційно-
економічного 
механізму 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету:  
Економіка АПК.  
2009.   № 16 (1).  С. 
184-189 (0,34 друк. 
арк.).
5. Східницька Г. В.  
Аналіз окремих 
результативних 
показників діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Сумського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка і 
менеджмент.  Суми, 
2011.   № 6 ̸ 1 (48).  С. 
64-69 (0,63 друк. 
арк.).
6. Східницька Г. В. 
Формування доходів 
сільськогосподарських 
підприємств та шляхи 
їх збільшення. 
Інноваційна 
економіка.  2015. №1 
[56].  С. 86-91 (0,7 
друк. арк.). 
7. Східницька Г. В. 
Фінансове 
забезпечення в 
контексті 
організаційно-
економічного 
механізму 
функціонування 
сільськогосподарських 
підприємств. Сталий 
розвиток економіки.   
2015.  № 1 [26].  С. 
226-233 (0,64 друк. 
арк.).  
8. Східницька Г. В. 
Фінансовий механізм 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Молодий вчений.  
2015.   № 2 (17).  С. 96-
99 (0,3 друк. арк.).  
9. Dominska  O. Ia.,   
Skhidnytska Н. V. The 
financial support of the 
flax industrial 
subcomplex. The 
agrarian economy.  
2016.  Т. 9, № 1-2. Р. 
43-49 (0,44 друк. арк.).



10. Східницька Г. В., 
Содома Р. І. 
Оптимізація процесу 
управління 
фінансовими 
ресурсами суб'єктів 
господарювання. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№  25. С. 124-131. (0,5 
друк.арк.).
11. Східницька Г. В., 
Содома Р. І. 
Управління 
фінансовими 
ресурсами 
підприємств і 
напрями його 
вдосконалення. 
Scientific works: 
„Cross-border 
cooperation as avector 
of development of small 
and medium 
enterprises of Ukraine 
with the V-4 countries-
2nd ISSUE.  Bratislava, 
2016.  С. 126-129 (0,25 
друк.арк.).
Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“25” листопада 2017 
року по “25” травня 
2018 року (сертифікат 
виданий 12 листопада 
2017 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).

65313 Колодій 
Андрій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

050201 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
055888, 
виданий 

21.07.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 055888, 

виданий 
18.11.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036215, 
виданий 

10.10.2013

17 Державні 
фінанси та 
бюджетна 
система

наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Колодій А.В., 
Грицина О.В. Оцінка 
грошової маси 
України: стан, 
структура та тенденції 
її зміни. Економічний 
вісник Дніпровської 
політехніки. Науковий 
журнал. № 3 (71), 
Дніпро, 2020. С. 67-73.
2. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Bancassurance як 
процес співпраці 
банківського й 
страхового бізнесу. 
Науковий журнал 
ЛНАУ : Аграрна 
економіка. Львів : 
Львівський 
національний 
аграрний університет. 
2018. Т. 11 № 1-2. С.45-
53.
3. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
недержавного 
пенсійного 
забезпечення в 
Україні. Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25. С. 87-97. 
4. Колодій А.В. 
Необхідність 
здійснення актуарних 



розрахунків у системі 
пенсійного 
страхування. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. – 2016. – № 
23(1) – С. 172-178.
5. Колодій А.В. 
Недержавні пенсійні 
фонди як одна із 
системоутворювальни
х складових пенсійної 
системи України. 
Аграрна економіка. – 
2016. – Т. 9, № 3-4. – 
С. 36-44. (Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus) 
(0,5625 друк. арк.).
6. Колодій А.В. 
Особливості 
становлення та 
функціонування НПФ 
у контексті розвитку 
пенсійної системи 
України. Вісник 
Волинського інституту 
економіки та 
менеджменту. – 2015. 
– № 13. – С. 167-173.
7. Східницька Г.В., 
Колодій А.В. 
Особливості розвитку 
недержавних 
пенсійних фондів та 
перспективи 
запровадження 
обов’язкових 
професійних 
пенсійних систем в 
Україні. Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 
Електронне фахове 
видання 
(Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського) – 
2015. – Вип. 3. –С. 
805-810.
8. Колодій А.В. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення в 
Україні: стан та 
перспективи розвитку. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2014. – № 21 (1). – 
С.72-77.
9. Колодій А.В., Богач 
М.М. Фінансове 
забезпечення 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. – 
2011. - № 18 (1). – 
С.319-328.
10. Колодій А.В. 
Розвиток системи 
пенсійного 
страхування в Україні. 
Вісник ЛНАУ: 
Економіка АПК. – 
2009. – №16(1). – с. 
72-76.
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:



1. Фінансові аспекти 
пенсійного 
страхування в 
аграрному секторі 
України. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. 
П.С.Березівського. – 
Львів : Український 
бестселер, 2011. – С. 
581-584.
2. Фінансово-
кредитний механізм 
розвитку сільського 
господарства та 
напрями його 
вдосконалення. 
Колективна 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Онисько С.М. 2015. 
212 с.
3. Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Вступ до фаху. навч. 
посібник під 
загальною редакцією 
Грицини О.В. Львів, 
2016. 380с.
4. Вдосконалення 
функціонування 
фінансового 
механізму в 
сільському 
господарстві. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села: 
колективна 
монографія/за заг. 
ред. Я. С. Янишин.- 
Львів, 2016.- С. 354-
440.
5. Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку аграрної 
економіки і села / 
колективна 
монографія за заг.ред 
О.В.Грицини. Львів. 
2019 р. 190 с.
участь у міжнародних 
проектах, залучення 
до міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»: 
Міжнародний 
науково-
дослідницький проект 
співпраці «Fungovanie 
euroregionov 
karpatskeho, Tatry a 
Beskydy – Uspechy a 



perspektivy rozvoja» з 
реалізації частини 
цього проекту на тему 
«Транскордонне 
співробітництво як 
вектор розвитку 
малого та середнього 
бізнесу України з 
країнами V-4».
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Колодій А.В. 
Соціальне 
страхування та 
соціальний захист. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» ОС 
«Бакалавр». Частина 
1. «Соціальне 
страхування». 2018. 35 
с.
2. Грицина О.В., 
Колодій А.В., 
Томашевський Ю.М. 
Гроші і кредит. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» , «Облік 
і оподаткування». 
Львів, 2019. 45 с.
3. Янишин Я.С., 
Колодій А.В. Державні 
фінанси та бюджетна 
система. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ОС 
«Бакалавр». Частина 1 
«Державні фінанси». 
2019. 36 с.



4. Програма 
підготовки до здачі 
комплексного 
кваліфікаційного 
іспиту ОС «Бакалавр» 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-22 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни «Фінанси 
і кредит».
За результатами 
проведених олімпіад 
ст. гр. Фін-12 сп 
Коготюк І.М. 
нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня 
за перемогу у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Державні фінанси». 
 Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій; 
1. Колодій А. В. 
Необхідність введення 
накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування в Україні. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. 20. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С. 66.
2. Колодій А.В., Агрес 
О.Г., Томашевський 
Ю.М. Бізнес-план з 
вирощування цесарок 
у фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 504-515.
3. Агрес О.Г., Колодій 
А.В. Бізнес-план з 



виробництва та 
реалізації продукції 
бджільництва 
використовуючи 
мобільний павільйон. 
Від ідеї – до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 484-491.
4. Шолудько О.В., 
Марків Г.В., 
Східницька Г.В., 
Колодій А.В., Агрес 
О.Г. Бізнес-план з 
вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві. Від ідеї – 
до бізнесу: 
практичний посібник 
(теоретико-методичні 
та прикладні аспекти 
бізнес-планування 
створення і розвитку 
підприємницької 
діяльності) / за заг. 
ред. Янишина Я.С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. С. 299-319.
5. Колодій А. В. 
Перспективи 
формування 
аграрного 
корпоративного 
недержавного 
пенсійного фонду. 
Вчені ЛНАУ 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.19. Львів: 
Львів. нац. аграр. ун-т, 
2019. С. 77. 
6. Колодій А.В. 
Удосконалення 
пенсійного 
забезпечення 
працівників аграрної 
сфери України. Вчені 
ЛНАУ виробництву: 
каталог інноваційних 
розробок: за заг. ред.. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип.18. (Львів: 
ЛНАУ, 2018). С. 48-49. 
(0,06друк.арк)
7. Колодій А. В. 
Вдосконалення 
оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств / Л.В. 
Синявська, А. В. 
Колодій // Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 



розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І. Б. 
Яціва. – Вип. 16. – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2016. – С. 
53.
8. Колодій А.В., 
Садура О.Б. Бізнес-
план з вирощування 
цесарок. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями : за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина. (Львів, 
2018). Ліга-Прес, 
2018. C. 370-381 (0,75 
друк.арк.).
9. Колодій А.В. Бізнес-
план з вирощування 
тепличних помідорів у 
фермерському 
господарстві / 
О.В.Шолудько, 
Г.В.Марків, 
Г.В.Східницька, 
А.В.Колодій, 
О.Г.Агрес. / Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / Я.С. 
Янишин, Н. С. Хмиз, 
Г.В. Брик, Г.В. Марків 
; за заг. ред. Я.С. 
Янишина. – Львів : 
Ліга-Прес, 2017. – C. 
61-90.
 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років;
Консультування 
страхових компаній, 
управління 
Пенсійного фонду 
Львівської області, 
аграрних 
підприємств, розробка 
бізнес-планів.
Підвищення 
кваліфікації:
Старопольська вища 
школа в Кельцах з 
“14”  травня 2018 року 
по “14” листопада 
2018 року, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах.

178586 Жидовська-
Курильців 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
053131, 

виданий 
17.08.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053131, 
виданий 

08.07.2009, 

16 Облік у банках 30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kuryltsiv, R., Hernik, 
J., Kryshenyk, N., 
Zhydovska, N. (2018). 
Land inventory as the 
instrument for 
development of 
amalgamated territorial 
communities in 
Ukraine. Acta Sci. Pol., 
Formatio Circumiectus, 
17 (4), 97–108. DOI: 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

038397, 
виданий 

03.04.2014

10.15576/ASP.FC/2018.
17.4.97. (Web of 
Science)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Контролінг як 
важливий елемент 
стратегічного вектора 
підприємства // 
Регіональна економіка 
та управління. № 2 
(05) травень 2015 року 
Частина І. Запоріжжя, 
2015. С.78-82. 
2. Жидовська Н.М., 
Семенюк О.В. До 
питання 
реформування 
податкової системи 
України в контексті 
глобалізаційних 
викликів // Агросвіт, 
2016. №1-2. С. 32-36.
3. Прокопишин О.С., 
Жидовська Н.М. 
Формування 
інтегрованої звітності 
підприємства в умовах 
інституційних 
перетворень. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2016.  
№ 23(1)  С. 137-144.
4.Петришин Л.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Жидовська 
Н.М.Облік і аудит 
витрат на якість 
продукції //  Аграрна 
економіка.2016. № 3-
4.С.90-96.
5. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Практичні аспекти 
формування 
проміжної фінансової 
звітності банку згідно 
МСФЗ. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 89-95.
6.Жидовська Н.М. 
Передумови 
запровадження 
оподаткування 
операцій із 
криптовалютами в 
Україні. Вісник 
Одеського 
національного 
університету ім. І. І. 
Мєчнікова, 2019. Т. 24. 
Вип. 2 (75). С.108-112. 
7. Петришин Л. П., 
Жидовська Н. М. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
обліку власного 



капіталу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№27. С. 59-63.  
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1.Облік в банках. 
Практикум [Текст] : 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
СПОЛОМ, 2015. 302 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(протокол № 12 від  
14.05.2015 р.))
2.Облік в банках. 
Практикум: 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
Магнолія - 2006, 2015. 
315 с.
3. Фінансовий облік: 
навчальний посібник : 
[для студентів 
економічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти] 
/ за ред. І. Ф. 
Баланюка, Н. І. 
Пилипів, Т. М. 
Гнатюка та колективу 
авторів. Електронне 
видання. Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. 650 с. 
(Рекомендовано до  
друку  вченою  радою 
ДВНЗ 
«Прикарпатський  
національний  
університет імені 
Василя Стефаника» 
(протокол № 5 від 
28.05.2019 р.))
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Методичний 
інструментарій в 
обліковому 
забезпеченні 
виробництва зернових 
культур» (на прикладі 
СФГ «Повернення» 
Стрийського району 



Львівської області), 
2019р.
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми»: «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2015 р. по 
31.08.2017 р. – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
З 01.09.2017 р.  і по 
теперішній час – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
навчально-
методичної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.Облік в банках. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор 
Жидовська Н.М.)
2.Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Петришин Л.П.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
1.Тимчина Ольга - 
диплом І ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті 10 квітня 
2020р.
2.Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Облік в 
банках» (ДВНЗ 
«Університет 
Банківської Справи», 
м. Київ, 2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1..Жидовська Н.М., 
Прокопишин О.С. 
Інтегрована звітність 
як інформаційне 
джерело стратегічного 
управління 
підприємством. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 572-
578.
2..Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д.  
Формування 
управлінського обліку 
в системі ефективного 
управління процесами 
банку. Теоретико-
методологічне та 
організаційно - 
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 



господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 612-
618. 
3. Жидовська Н.М.,  
Прокопишин 
О.С.Економічна 
сутність витрат та 
умов їх відображення 
в обліку. Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works – 
Bratislava - 2017. С. 
132-139.
4.Жидовська Н.М. The 
tax component of the 
legalization 
cryptocurrency in 
Ukraine. Actual 
scientific research.: 
Collection of scientific 
articles. - Publishing 
house «BREEZE», 
Rome, Italy, 2018. p. 
26-29. 
5. Lyudmyla Petryshyn, 
Nataliia Zhydovska. 
Upgrading of the 
system of reporting 
about land plots. - 
Business Management, 
Economics and Social 
Sciences: Collection of 
scientific articles. 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
p. 134-139. 
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Консультування ПАТ 
КБ «ПриватБанк», м. 
Дубляни. (договір про 
співпрацю № 70 від 
14.12.2017р.)
2.Консультування СФГ 
«Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області. 
(договір про 
співпрацю № 32 від 
24.06.2019р.)

Стажування:
1.ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника» (6.04-
6.05.2019р.), довідка 
№ 01-23/61 від 
06.05.2019 р. 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Облік в 
банках», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 
2.Старопольська Вища 
школа,  м. Кельце, 



Республіка Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін «Облік в 
банках», «Облік і 
оподаткування», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 

152298 Мирончук 
Зоряна 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027162, 

виданий 
10.04.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

031281, 
виданий 

29.03.2012

21 Облікова 
політика 
підприємства

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лиса О.В., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організація обліку та 
аудит витрат на якість 
сільськогосподарської 
продукції// 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ. - Випуск 
12(45).- Ч. 1.Луцьк.  
2015. С.8-16.
2. Мирончук З. П.,  
Лиса О.В., Андрушко 
Р. П.  Контролінг 
інноваційних процесів 
як один із методів 
створення 
конкурентоспроможн
ої продукції, його 
облік //  Наукові 
праці : Науково-
методичний журнал. 
– Вип. 253. Т. 265. 
Економіка. Миколаїв : 
Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. С.65-70
3. Мирончук З.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Випуск 13 (49). – Ч. 1. 
Ред. кол.: відп. ред. 
д.е.н., професор 
Герасимчук З.В. 
Луцьк, 2016. С. 5-13.
4. Мирончук З.П, 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П. Актуальні 
питання обліку та 
контролю реалізації 
продукції у 
сільськогосподарських 



підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
5. Мирончук З.П., 
Андрушко Р.П., Лиса 
О.В. Проблемні 
аспекти класифікації 
та облікового 
відображення 
агроіновацій. 
Економіка і фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28.
6. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П. 
Заробітна плата у 
системі 
бухгалтерського 
відображення за 
національними та 
міжнародними 
стандартами обліку і 
звітності. 
Економічний науково-
практичний журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Випуск № 38-2. 2019р. 
Одеса. С. 107 – 112.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної  теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облікова політика 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П.), 



2020р.
2. Управлінський 
облік. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Мацьків Г.В., Ціцька 
Н.Є., Андрушко Р.П.), 
2020р.
3.Андрушко Р.П.   
Мирончук З.П. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н. Є., Брик Г. 
В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava 2017. С. 331-
338.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.,  Лиса 
О.В. Особливості 
обліку та контролю  
поточних біологічних 
активів тваринництва. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 559-
565.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 



податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької. – 
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
4. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М., Андрушко Р.П. 
Вчені  Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. XX. 
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2020. 
С.70
5.Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П. 
Організаційно-
методологічні 
передумови 
запровадження 
екологічного обліку 
на 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.69.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультування 
Сторонибабської 
селищної ради 
Буського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю).

Стажування: 
1.Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1137 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: 
«Бухгалтерський та 
фінан-совий облік», 
«Облікова політика 
підприємства»
2. Старопольська 
Вища школа,  м. 



Кельце, Республіка 
Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат 
«Науковий та 
академічний обмін 
досвідом  і знаннями з 
дисциплін 
«Бухгалтерський та 
фінансовий облік», 
«Облікова політика 
підприємства», що 
викладаються 
студентами 
економічних 
спеціальностей».

156248 Андрушко 
Руслана 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009415, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012175, 
виданий 

20.04.2006

24 Облік і 
звітність 
суб'єктів 
малого 
підприємництв
а

30.2. Наявність не 
менше п`яти 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку фахових 
видань України
1. Андрушко  Р.П. 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В.   Організація 
обліку та аудит витрат 
на якість 
сільськогосподарської 
продукції. Економічні 
науки. Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ.  Випуск 12(45). 
Ч. 1.- Луцьк. 2015. С.8-
16.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Зб. наук. пр. 
Вип. 13. Луцьк: ЛНТУ, 
2017. С. 8-15.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Актуальні питання 
обліку та контролю 
реалізації продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.  
Проблемні аспекти 
класифікації та 
облікового 
відображення 
агроіновацій.  
Економіка і Фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28. 
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Актуальні аспекти 
вдосконалення 
кооперації 
українських 
агровиробників 
відповідно до 



міжнародного досвіду. 
Вісник ЛНАУ: 
економіка АПК. 2018. 
№ 25(1). С. 98-105.
6. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Доцільність 
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва та 
оптимізації обліку і 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С.119-123.
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Контроль і ревізія. 
Навчальний посібник. 
[ Р.П. Андрушко, О.В. 
Лиса., Р.Л.  Хомяк ].  
Львів: «Магнолія 
2006», 2014. 320 с. 
(Гриф надано Вченою 
радою ЛНАУ від 
06.03. 2014р., 
протокол №6).  
2. Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П.  Облік 
і звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва. Курс 
лекцій для студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів. 
2019 с.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включення до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-



аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2018 р. по 
теперішній час – 
заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Контроль і ревізія. 
(Розділ 1) Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 44 с. 
(автори  Янишин Я.С., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.)
2. Контроль і ревізія та 
судово-бугалтерська 
експертиза. Розділ 2. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
ЛНАУ. 2018. 42 с. 
(автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
3. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.( автори Андрушко 
Р.П.   Мирончук З.П.)
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
Керівництво 
студенткою  Кулиною 
Софією, яка зайняла 
призове місце і 
отримала Диплом II 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань та 
спеціальності «Облік 
та оподаткування» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту, м. Київ 
(27.02.2020р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п`яти публікацій
1. Андрушко  Р.П., 
Лиса О.В.   
Внутрігосподарський 
контроль 
трансакційних витрат: 
проблеми і напрями їх 
вирішення. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок /за заг.ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.   Вип. 15.  
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2015. 
С.69.
2. Андрушко Р.П., 
Хомка В.М., Лиса О.В. 
Передумови 
оптимізації обліку 
біологічних активів у 
навчально-наукових 
дослідних 
господарствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. 17. 
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2017. С. 81. 
3. Андрушко Р.П., 



Лиса О.В., Брик Г.В. 
Оперативний 
контроль інноваційної 
діяльності у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 18. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2018. С.59
4. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П., Лиса 
О.В. Оптимізація 
управлінського обліку 
в умовах 
діджиталізації. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва.  Вип. 19.  
Львів: Львів нац. 
аграр.ун-т, 2019. С.73.
5. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької.  
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С. 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування та 
дорадництво 
Вишнівської ОТГ 
Любомльського р-ну 
Волинської області. 
(договір про 
співпрацю).

Стажування:
1. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1138 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія», «Судово-



бухгалтерська 
експертиза».
2. Старопольська 
вища школа в Кельцах 
з 10.05.2019 по 
11.11.2019 р. 
Сертифікат. 
Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Контроль 
і ревізія та судово-
бухгалтерська 
експертиза», «Облік і 
звітність суб’єктів 
малого 
підприємництва», 
«Історія 
бухгалтерського 
обліку».

54657 Ціцька Надія 
Євгенівна

Доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 007210, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента ДЦ 
045105, 
виданий 

15.12.2015

28 Оподаткування 
міжнародних 
господарських 
операцій

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Ціцька Н. Є. 
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення / Н. Є. 
Ціцька // Глобальні та 
національні проблеми 
економіки, 
Миколаївський 
національний 
університет  ім. В. О. 
Сухомлинського. 
Випуск №6, липень 
2015р. Миколаїв. – С. 
897 - 901 
2. Брик  Г. В., Ціцька 
Н.Є. Організаційні 
аспекти обліку 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. Львів, 
2017. № 24(1).  С.59 – 
63.
3. Ціцька Н. Є. Облік і 
оцінка земель 
сільськогосподарськог
о призначення в 
сучасних умовах /Н. Є. 
Ціцька, Г. В. Брик, Т. І. 
Поверляк// Аграрна 
економіка. – 2016. - 
№3- 4. – С. 111-120.
4. Брик Г. В. Ціцька Н. 
Є., Поверляк Т. І. 
Витрати, доходи і 
фінансові результати 
як об’єкти облікової 
політики 
підприємства. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2018. 
№24 (1). С. 59-63.
5. Ціцька Н.Є., 



Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63 (0,7 
друк. арк.)
6. Мацьків Г. В., 
Ціцька Н. Є., 
Мирончук З. П. 
Обліково – аналітичне 
забезпечення 
електронної комерції 
в аграрному бізнесі.  
Економічний простір. 
Збірник наукових 
праць.-№153.-
Дніпро:ПДАБА, 
2020.С.105-110 
7. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець науково – 
дослідної роботи за 
договором № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р. на тему: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай» 
Золочівського р-ну). 
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Ціцька Н.Є., Лиса 
О.В., Андрушко Р.П. 
Облік в зарубіжних 
країнах. Методичні 
рекомендації для  
виконання 



практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2019р.
2. Малецька О.І., 
Ціцька Н.Є., 
Жидовська Н.М.  
Бухгалтерський облік. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр», 2019р..
3. Ціцька  Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І. 
Бухгалтерський облік. 
Методичні 
рекомендації  для  
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р.
30.14 Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком
- З 2020 року керівник 
кафедрального 
студентського 
наукового гуртка 
«Облік – мова 
бізнесу».
- Велінець Наталія - 
Ш місце у ІІ-му етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
бухгалтерського 
обліку, аналізу і 
аудиту у 2015р. ТНЕУ
- Михальчук Лілія - 
диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ 
(08-10 квітня 2019 р.)
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н.Є.  
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення/ Н.Є. 
Ціцька, Г.В.  Брик // 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 



розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів. – 2016. – С. 542-
547. (0,3 друк. арк.). 
2. Bryk G. V. 
Theoretical and 
practical aspects of 
accounting agricultural 
land [Online] / G. V. 
Bryk,  N. E. Cic’ka, T. I. 
Poverlyak // // 
Economic Processes 
Management: 
International Scientific 
E-Journal. 2017. № 1. 
Available: 
http://epm.fem.sumdu.
edu.ua/download/2017
_1/epm2017_1_4.pdf
 3. Ціцька Н. Є.,  Брик 
Г. В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava, 2017. С. 331- 
338. (0,44 друк. арк.).
4. Mironchuk Z., Titska 
N., Andrushko R. 
Prerequisites for 
implementation of 
environmental 
accounting at 
enterprise. Abstracts of 
II International 
Scientific and Practical 
Conference, Barcelona, 
Spain, 24-25 February 
2020.С. 436-440.
5. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М.,Андрушко Р.П. 
Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2020. С.60
30.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
- бухгалтер колгоспу 
«Світанок» 1985-1988 
рр.
- бухгалтер учгоспу 
«Дублянський» 1988 - 
1991
- бухгалтер об’єднання 



«Львівплодоовочторг
» 1991- 1992  
 
Стажування:
1.Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
обліку і аудиту, 
Довідка № 3165, тема: 
"Особливості методів 
викладання і 
навчання 
бухгалтерського 
обліку у вищій школі", 
від 05.07.2016р.
2.Сертифікат про 
проходження 
стажування у Вищій 
Старопольській школі 
в Кєльцах з 
10.05.2019р. по 
11.11.2019р
Тема: «Формування 
облікової політики 
підприємства за 
міжнародними 
стандартами обліку і 
фінансової звітності».

192197 Гнатишин 
Людмила 
Богданівна

В.о.завідува
ча кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008181, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 14189, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
16765, виданий 

19.04.2007

23 Основи 
організації 
обліку 
підприємств

30.1.Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L., 
Prokopyshyn O. 
Improvement of the 
mechanisms of land use 
of farming enterprises 
in Ukraine. 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19 Issue 3. P. 
379-386. Web of 
Science  ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
2. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L. 
Competitive advantages 
of farming enterprises 
in Ukraine: a methodic 
approach to diagnostics 
of the added value of 
products. Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19. Issue 3. 
P. 387-392. Web of 
Science   ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
Наявність не менше 



п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гнатишин Л. Б. 
Бухгалтерське 
відображення 
відтворення 
виробничого 
потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств. Наукові 
праці: наук.-метод. 
журнал. 2015. Вип. 
253. Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. Т. 265. 
Економіка. С. 58–64.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 23 (1). С. 81-86.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Поверляк Т. І. 
Валоризація аграрної 
продукції в системі 
бухгалтерського 
обліку фермерських 
господарств. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №40. С. 
438-446.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Організація обліку: 
навч. посіб. / Л. Б. 
Гнатишин, О. С. 
Прокопишин. 2-ге 
вид. перер. і доп., – 
Львів: «Магнолія 
2006», 2016. – 438 c.
2. Гнатишин Л. Б. 
Виробничий 
потенціал 
фермерських 



господарств: 
монографія.  Львів: 
Сполом, 2018. 404 с.
3. Практичний 
посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко  Л. В., 
Мацьків Г. В., 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Марків Г.В.]. 2-ге вид. 
перер. і доп. / за заг. 
ред. Янишина Я. С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. 420 с.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
керівника проекту за 
госпдоговірною 
тематикою 
«Формування системи 
управлінського обліку 
для ПП «Край», 2020 
рік.
2. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу Львівського 
національного 
аграрного 
університету «Аграрна 
економіка».
3. Член редакційної 
колегії Вісника 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК.
2. Керівник наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
2007-2012 рр. – 
заступник декана 
економічного 
факультету 
З 1.09.2020 р. і по 
теперішній час в.о. 
завідувача кафедри 
обліку та 
оподаткування 
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 



опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті
2. Опонування 
дисертації Підгорного 
Анатолія Вікторовича 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук на 
тему «Підвищення 
ефективності 
виробництва 
продукції свинарства 
у 
сільськогосподарських 
підприємствах» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності). 
3. Опонування 
дисертації Биби 
Валентини 
«Організаційно-
економічні аспекти 
розвитку фермерських 
господарств в Україні» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності).
Наявність виданих 
навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних завдань  і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр»  (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.
2. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 « 
Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.
3. Податкові 
розрахунки та  
контроль. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 



спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автор 
Гнатишин Л. Б.), 2019 
р.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Квас Василина - 
диплом ІІ ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит» 
у Київському 
національному 
торгово-економічному 
університеті, 2015 р.
Робота у складі журі ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» (Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», м. Харків, 
2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Гнатишин Л.Б. 
Фермерські 
господарства 
Карпатського регіону 
України в контексті  
соціально-
економічної доктрини 
їх розвитку. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №2. С. 12-18.
2. Гнатишин Л.Б. 
Організаційні аспекти 
та процедура 
формування 
фінансової звітності. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №4. С. 43-51.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Дранус Л. М. 
Академічна 
мобільність студентів 



як напрям 
трансформації вищої 
освіти. Маркетинг 
освіти в умовах 
глобалізацій них 
викликів: колективна 
монографія / за заг. 
ред. С. Ю. Хамініч. 
Дніпро: Пороги, 2020. 
С. 156–164.
4. Гнатишин Л. Б. 
Організаційні 
моменти та земельно-
майнові питання 
створення 
фермерського 
господарства. 
Агроеліта. 2019. № 
12(83). С. 10-13. 
5. Гнатишин Л.Б. 
Специфіка 
виробничої діяльності 
фермерських 
господарств. 
Агроеліта. 2020. № 1-
2(84-85). С. 10-11.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультант 
консультаційно-
дорадчого центру при 
департаменті 
агропромислового 
розвитку Львівської 
ОДА.

Стажування:
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, тема 
«Забезпечення 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
бухгалтерського 
обліку»,  довідка 
№2115-В від 
14.05.2015 року;
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(23.11.2018-
23.05.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін 
«Організація обліку», 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні»

203396 Малецька 
Ольга 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

14 Облік у 
фермерських 
господарствах

30.2. Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Салука І.Я., 
Малецька О.І. 
Переоцінка основних 
засобів: облік і 



аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 64456, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
38402, 

виданий 
03.04.2014

документування. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 75-80.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Малецька О. І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 24–28.
3. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л. Б., 
Костирко І. Г., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. Аудит 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№ 27 (1). С. 43–49.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання
1.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»
2.Участь у науково-
технічній роботі по 
темі: «Теоретико-
методологічне 



обґрунтування оцінки 
і відображення в 
обліку трансакційних 
витрат  та витрат на 
людський капітал у 
ТОВ «ТЕХНОКАП 
УА», 2017р.
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій 
1. Бухгалтерський 
облік. Методичні 
рекомендації  для  
виконання 
практичних робіт , 
проведення 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І.)
2. Аудит. Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів, 2020р.. (автори 
Сиротюк Г.В., 
Малецька О.І, 
Янковська К.С.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І 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
1.Михальчук Лілія - 



диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ, 
2018р.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Малецька О.І. 
Концептуальні основи 
антикризового 
управління 
персоналом/ 
Управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки : 
монографія у 4-х 
томах / за ред. д.е.н., 
професора 
Прокопенко О.В. (гол. 
ред.), к.е.н., доцента 
Школи В.Ю., к.е.н. 
Щербаченко В.О.  
Суми: ТОВ 
«Триторія», 2017. Т. І. 
Теорія та методологія 
управління 
інноваційною 
складовою 
економічної безпеки.  
с. 307-315.
2. Малецька О. І., 
Ціцька Н.Є. Сутність 
податкового  DUE 
DILIGENCE.  Вектори 
розвитку науки і 
бізнесу в глобальному 
середовищі: тренди та 
перспективи : 
матеріали 
Національної 
науково-практичної 
конференції 
[Тернопіль, 7 
листопада 2019 р.]. 
Тернопіль: ФОП 
Осадца Ю. В., 2019. 
С.134-136.
3. Малецька О.І. 
Бізнес-план 
вирощування форелі. 
Збірник  бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я.С. 
Янишина.  2-
ге.перероб. і допов. 
Львів : ЛігаПрес, 
2020.-445 с.
4. Малецька О.І. 
Прийоми визначення 
необхідності введення 
антикризового 
управління 
підприємством. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 



В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.59
5.Aleksandraviciute B. 
Maletska O. 
Information technology 
in management of 
accounting process in 
the enterprise.  
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18-20 
березня 2020 р. Львів: 
ЛНАУ, 2020. С.410-
413.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Консультування 
ТОВ «ТЕХНОКАП УА» 
Жовківського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю, 2017р.).

Стажування:  
1.Лодзький  
університет 
суспільних наук, м. 
Лодзь, Республіка 
Польща, 01.03.-
25.04.2017 р., диплом 
№ 2017/04/017.     
2.Старопольська Вища 
школа в м. Кельце, 
Республіка Польща. 
(10. 05.2019 - 
11.11.2019 р.). 
Сертифікат.

178586 Жидовська-
Курильців 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
053131, 

виданий 
17.08.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053131, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038397, 
виданий 

03.04.2014

16 Державний 
аудит

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kuryltsiv, R., Hernik, 
J., Kryshenyk, N., 
Zhydovska, N. (2018). 
Land inventory as the 
instrument for 
development of 
amalgamated territorial 
communities in 
Ukraine. Acta Sci. Pol., 
Formatio Circumiectus, 
17 (4), 97–108. DOI: 
10.15576/ASP.FC/2018.
17.4.97. (Web of 
Science)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Жидовська Н.М., 



Гром'як Т.Д. 
Контролінг як 
важливий елемент 
стратегічного вектора 
підприємства // 
Регіональна економіка 
та управління. № 2 
(05) травень 2015 року 
Частина І. Запоріжжя, 
2015. С.78-82. 
2. Жидовська Н.М., 
Семенюк О.В. До 
питання 
реформування 
податкової системи 
України в контексті 
глобалізаційних 
викликів // Агросвіт, 
2016. №1-2. С. 32-36.
3. Прокопишин О.С., 
Жидовська Н.М. 
Формування 
інтегрованої звітності 
підприємства в умовах 
інституційних 
перетворень. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2016.  
№ 23(1)  С. 137-144.
4.Петришин Л.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Жидовська 
Н.М.Облік і аудит 
витрат на якість 
продукції //  Аграрна 
економіка.2016. № 3-
4.С.90-96.
5. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Практичні аспекти 
формування 
проміжної фінансової 
звітності банку згідно 
МСФЗ. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 89-95.
6.Жидовська Н.М. 
Передумови 
запровадження 
оподаткування 
операцій із 
криптовалютами в 
Україні. Вісник 
Одеського 
національного 
університету ім. І. І. 
Мєчнікова, 2019. Т. 24. 
Вип. 2 (75). С.108-112. 
7. Петришин Л. П., 
Жидовська Н. М. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
обліку власного 
капіталу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№27. С. 59-63.  
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 



монографії 
1.Облік в банках. 
Практикум [Текст] : 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
СПОЛОМ, 2015. 302 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(протокол № 12 від  
14.05.2015 р.))
2.Облік в банках. 
Практикум: 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
Магнолія - 2006, 2015. 
315 с.
3. Фінансовий облік: 
навчальний посібник : 
[для студентів 
економічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти] 
/ за ред. І. Ф. 
Баланюка, Н. І. 
Пилипів, Т. М. 
Гнатюка та колективу 
авторів. Електронне 
видання. Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. 650 с. 
(Рекомендовано до  
друку  вченою  радою 
ДВНЗ 
«Прикарпатський  
національний  
університет імені 
Василя Стефаника» 
(протокол № 5 від 
28.05.2019 р.))
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Методичний 
інструментарій в 
обліковому 
забезпеченні 
виробництва зернових 
культур» (на прикладі 
СФГ «Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області), 
2019р.
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми»: «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2015 р. по 
31.08.2017 р. – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
З 01.09.2017 р.  і по 
теперішній час – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
навчально-
методичної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.Облік в банках. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор 
Жидовська Н.М.)
2.Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Петришин Л.П.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
1.Тимчина Ольга - 
диплом І ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті 10 квітня 
2020р.
2.Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Облік в 
банках» (ДВНЗ 
«Університет 
Банківської Справи», 
м. Київ, 2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1..Жидовська Н.М., 
Прокопишин О.С. 
Інтегрована звітність 
як інформаційне 
джерело стратегічного 
управління 
підприємством. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 572-
578.
2..Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д.  
Формування 
управлінського обліку 
в системі ефективного 
управління процесами 
банку. Теоретико-
методологічне та 
організаційно - 
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 612-
618. 
3. Жидовська Н.М.,  
Прокопишин 
О.С.Економічна 
сутність витрат та 
умов їх відображення 



в обліку. Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works – 
Bratislava - 2017. С. 
132-139.
4.Жидовська Н.М. The 
tax component of the 
legalization 
cryptocurrency in 
Ukraine. Actual 
scientific research.: 
Collection of scientific 
articles. - Publishing 
house «BREEZE», 
Rome, Italy, 2018. p. 
26-29. 
5. Lyudmyla Petryshyn, 
Nataliia Zhydovska. 
Upgrading of the 
system of reporting 
about land plots. - 
Business Management, 
Economics and Social 
Sciences: Collection of 
scientific articles. 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
p. 134-139. 
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Консультування ПАТ 
КБ «ПриватБанк», м. 
Дубляни. (договір про 
співпрацю № 70 від 
14.12.2017р.)
2.Консультування СФГ 
«Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області. 
(договір про 
співпрацю № 32 від 
24.06.2019р.)

Стажування:
1.ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника» (6.04-
6.05.2019р.), довідка 
№ 01-23/61 від 
06.05.2019 р. 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Облік в 
банках», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 
2.Старопольська Вища 
школа,  м. Кельце, 
Республіка Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 



дисциплін «Облік в 
банках», «Облік і 
оподаткування», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 

202156 Березовецьк
ий Андрій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1972, 
спеціальність:  
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001709, 

виданий 
11.11.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

006194, 
виданий 

23.12.2002

33 Дисципліни 
загальноунівер
ситетського 
вибору 1

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Тимочко В.О., 
Городецький І.М., 
Березовецький А.П.  
Оцінка ризику під час 
роботи на 
металообробних 
верстатах  токарної 
групи. Вісник 
Львівського НАУ : 
Агроінженерні 
дослідження. Львів, 
2018. № 22. С.22-29. 
2.  Городецький І. М., 
Мазур І.Б., Городецька 
Н. Г., Березовецький 
А.П. Вплив обставин 
на формування 
небезпечних ситуацій 
аграрного 
виробництва. Вісник 
Львівського НАУ: 
Агроінженерні 
дослідження. Львів, 
2017. № 21. С. 27–33. 
3. Березовецький А.П., 
Городецький І.М., 
Мазур І.Б., 
ГородецькаН.Г., 
Сафонов  С.А.   
Підвищення 
актуальності курсу 
«Безпека 
життєдіяльності» в 
сучасних умовах. 
Збірник наукових 
праць «Аграрна 
освіта». Камянець-
Подільський, 2015.  
С.55-57.
4. Городецький І.М., 
Березовецький А.П., 
Городецька Н.Г.,  
Мазур І.Б., Сафонов 
С.А. Використання 
методик аналізу 
небезпек процесів для 
удосконалення 
управління охороною 
праці // Вісник 
Львівського НАУ: 
Агроінженерні 
дослідження. 2014.  № 
18. С. 5 - 8.
5. Городецький І.М., 
Березовецький А.П., 
Мазур І.Б. 
Удосконалення 
функції контролю у 
системі управління 



охороною праці 
аграрних 
підприємств. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. Ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. 15. Львів: 
Львів. нац. аграр.ун-т. 
2015. С. 51. 
6. Тимочко В.О., 
Городецький І.М., 
Березовецький А.П. 
Методичне 
забезпечення 
навчальних дисциплін 
Основи охорони праці 
і Охорона праці в 
галузі. Збірник 
наукових праць 
Аграрна освіта. 
Кам’янець-
Подільський, 2015, 97 
- 99 с. 
7. Пістун І.П., Трунова 
І.А., Березовецький 
А.П. Вплинути на 
свідомість. Збагатити 
знаннями. 
Інформаційна 
пропаганда охорони 
праці. Промислова 
безпека. 2011. № 8.  
С.4-7.

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Пістун І. П., 
Піщенюк В.Ф., 
Березовецький А.П. 
Безпека 
життєдіяльності: 
підручник. Львів: Світ, 
1995. 288 с.  
2. Пістун І.П., 
Мешанич Р.Й., 
Березовецький А.П. 
Курс лекцій з безпеки 
життєдіяльності (для 
бакалаврського рівня). 
Львів: Сполом, 1997. 
224 с. 
3. Пістун І.П., Кіт 
Ю.В., Березовецький 
А.П. Практикум з 
безпеки 
життєдіяльності.  
Суми:  
Університетська 
книга, 2000. 232 с. 
4. Пістун І.П., Кіт 
Ю.В., Березовецький 
А.П. Практикум з 
охорони праці.  Суми:  
Університетська 
книга, 2000. 207 с. 
5. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Тубальцев А.М. 
Безпека 
життєдіяльності: курс 
лекцій. Львів: Сполом, 
2003. 184 с. 
6. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Ковальчук Ю.О. 



Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(землевпорядкування, 
геодезія): навчальний 
посібник. Суми: 
Університетська 
книга, 2007. 375 с. 
7. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Березовецький С.А. 
Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(рослинництво): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2009. 368 с. 
8. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Городецький І.М. 
Охорона праці на 
автомобільному 
транспорті (дипломне 
проектування): 
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2009. 320 с. 
9. Пістун І.П., 
Березовецький А.П 
Трунова І.О. Охорона 
праці: навчальний 
посібник. Львів: 
Тріада плюс, 2010. 
200 с. 
10. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Трач А.Ю. Охорона 
праці (психологія 
безпеки): навчальний 
посібник.  Львів: 
Тріада плюс, 2010. 475 
с. 
11. Пістун І.П., 
Березовецька О.Г., 
Трунова І.О., Трач 
А.Ю, Березовецький 
А.П. Охорона праці 
(Законодавство. 
Організація роботи): 
навчальний 
посібник/за ред. І.П. 
Пістуна. Львів: Тріада 
плюс, 2010. 648 с. 
12. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Трунова І.О., Кельман 
І.І., Затварська Т.Ю. 
Охорона праці 
(практикум): 
навчальний 
посібник/За ред. І.П. 
Пістуна.  Львів: Тріада 
плюс, 2011. 436 с. 
13. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Березовецький С.А. 
Охорона праці в галузі 
сільського 
господарства 
(тваринництво): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2012. 506 с. 
14. Пістун І.П., Кіт 
Ю.В., Березовецький 
А.П., Ліщук М. Є., 
Стець М. Б. Охорона 
праці  на 
автомобільному 
транспорті 



(будівництво, ремонт, 
утримання 
автомобільних доріг): 
навчальний посібник. 
Суми: Університетська 
книга, 2012. 480 с. 
15. Пістун І.П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І.М., 
Березовецький А.П.  
Охорона праці (гігієна 
праці та виробнича 
санітарія):  
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2015. Ч. ІІ. 224 с. 
16. Пістун І.П., 
Березовецький А.П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І.М.  
Охорона праці (гігієна 
праці та виробнича 
санітарія): 
навчальний посібник. 
Львів: Тріада плюс, 
2017. Ч. І. 640 с. 
Виробничий стаж: 
робота на посаді 
старшого інженера 
технологічної групи 
СПТБ НДС 
Львівського с.-г. 
інституту з 
27.07.1974р. до 
20.08.1979 р. (5 років).
Стажування: 
Інститут безпеки 
життєдіяльності; 
Посвідчення № 
13011310-2; Про 
перевірку знань з 
питань охорони праці 
5.12.2013 р.

164485 Радомський 
Степан 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
доктора 

філософії DK 
063353, 
виданий 

28.07.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 063353, 

виданий 
23.02.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040825, 
виданий 

22.12.2014

26 Дисципліни 
загальноунівер
ситетського 
вибору 2

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Радомський С.С. 
Раціональне 
використання 
земельних ресурсів у 
сільському зеленому 
туризмі Волинської 
області / Микула О.Я. 
Радомський С.С. Дума 
Ю.І.// Вісник 
Львівського 
державного аграрного 
університету: 
Економіка АПК – 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2015. -№ 
22(2). – С. 110-117. 
фахове видання.
2. Радомський С.С. 
Основні етапи 
вивчення якісної та 
кількісної оцінки 
ґрунтів Закарпаття  / 
С.С. Радомський, С.О. 
Малахова // 
Проблеми 
землеустрою 
науковий журнал 
ЛНАУ .- Л.: ПП 
«Арал».- №1, 2015 - ст. 
68-70 фахове видання.



3. Система 
державного 
земельного кадастру: 
основні напрями 
функціонування та 
ефективного 
використання/ М.Г. 
Ступень, Р.Б.Таратула,  
О.Я. Микула, С.С. 
Радомський, M. Mika, 
L. Przemyslaw та ін // 
Львів: Ліга- Прес, 
2017. 226 с. 
Монографія.
4. Радомський С.С. 
Поліпшення оцінки 
придатності земель 
для 
сільськогосподарськог
о виробництва в 
ринкових умовах./ 
С.С. Радомський, Ю.І. 
Дума // Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. Львів, 
2017. № 24(2).  С. 40-
46. фахове видання.
5. Радомський С.С. 
Удосконалення  
методики оцінювання 
ринкової вартості 
земельних ділянок/ 
Ступень М.Г., Дума Ю. 
І.// Науково-
практичний журнал: 
Збалансоване 
природокористування 
– Київ: Київ - 2018. 
-№ 1.  С. 126 – 130. 
фахове видання.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Земельний кадастр 
– основа регулювання 
земельних відносин : 
монографія Ступень 
М.Г., Микула 
О.Я.,Радомський С.С. 
та ін. Львів: 
ПП"Інтерпрінт-М", 
2011. – 306 с. 
Монографія.
2. . Земельний кадастр 
/ Ступень М.Г., 
Микула О.Я., 
Радомський С.С та ін. 
Львів: ТзОВ «Ліга-
прес» - 2011 – 309с. 
Підручник Гриф 
Міністерства освіти і 
науки України(Лист 
№1.4/09-3218 Від 
14.09.09).
3. Автоматизація 
державного 
земельного кадастру 
/Ступень М.Г., 
Курильців Р.М, 
Радомський С. та ін. // 
Львів: «Новий світ - 
2000» -2011.- 312с. 
Підручник Гриф 
Міністерства освіти і 
науки України (Лист 
1.4/17-Б-137.2 від 



29.09.09).
4. Управління 
земельними 
ресурсами. Том 6. 
Сталий розвиток  
сільських територій 
Томашевський,  А.С. 
Попов, С.С. 
Радомський та ін. 
Донецьк: УНИТЕХ, 
2012.– 461с. Посібник 
TEMPUS IV.
5. Оцінка землі / 
Ступень М.Г., Микула 
О.Я.,   Радомський С. 
та ін.// Київ: 
«Аеросвіт», 2014. – 
373с. Підручник Гриф 
Міністерства освіти і 
науки України(Лист 
№14/17-Б-136.2 Від 
29.09.09).
6. Управління 
земельними 
ресурсами. Том 6. 
Сталий розвиток  
сільських територій 
Томашевський,  А.С. 
Попов, С.С. 
Радомський та ін. 
Донецьк: УНИТЕХ, 
2012.– 461с. Посібник 
TEMPUS IV.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
1. З 1989 року по 2001 
рік працював 
інженером-
землевпорядником, 
науковим 
співробітником та 
старшим науковим 
співробітником  в 
землевпорядній 
експедиції 
Львівського 
сільськогосподарськог
о інституту, а пізніше 
в Західному НДІ 
землеустрою та 
кадастру Львівського 
національного 
університету. 
2. Практична робота 
на посаді наукового 
співробітника 
Західного НДІ 
землеустрою та 
кадастру Львівського 
державного аграрного 
університету з питань 
впорядкування та 
раціонального 
використання 
агротуристичних 
ландшафтних 
територій Львівщини, 
1994-1999рр.

Предметне та піврічне 
стажування  у  Вищій 
інженерно-
економічній школі м. 
Жешов.( Certyfikat dla 
Pana doc. Stepana 
Radomskego? Rzeszow, 
maj 2018) з  06 
листопада 2017 – 07 
травня 2018 р.; З 25 



вересня по 6 жовтня 
2017 року 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України (Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності). 108 год. 
Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Державний 
земельний кадастр». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004192-17. 
Реєстраційний номер 
4195 від 06.10.2017 р.

90681 Баран Ігор 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 065417, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040818, 
виданий 

22.12.2014

18 Історія 
України

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Баран І. В., Мазур О. 
Я.  Міграція 
населення Східної 
Галичини на початку 
Першої світової війни: 
заручники, біженці, 
вигнанці, евакуйовані 
// «Держава та 
армія», Вісник 
Львівського 
Національного 
університету 
«Львівська 
Політехніка», №752, 
2013р. – С. 51-61.
2. Баран І. 
Антиукраїнська 
політика 
представників Руської 
Православної Церкви 
в Галичині у 1914-1915 
рр.// Грані. Науково-
теоретичний і 
громадсько-
політичний альманах 
№4(108), квітень 
2014. - 
Дніпропетровськ, 
2014. - С. 143-148.
3.  Баран І. В., Мазур 
О. Я.  Українське 
питання в політиці 
провідних держав 
напередодні Великої 
війни (1914-1918) // 
«Держава та армія», 
Вісник Львівського 
Національного 
університету 
«Львівська 
Політехніка», № 780, 
2014р., – С. 70-75.
4. Баран І. В. 
Українсько-польські 
взаємовідносини в 
Галичині на початку 
ХХ століття (1900-1914 
рр.) // Гілея, Вип. 144. 
Ч. 5, 2019.  С. 10-15.
5. Баран І. В. До 
проблеми взаємодії 



українців та євреїв в 
Галичині (1900-1914 
рр.) // Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету  ім.В.І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки. Том 
30 (69) N. 3 2019, С. 1-
10
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Баран І. В. Історія 
України . Навчально-
методичний посібник  
(методичні 
рекомендації та 
тестові завдання  для  
самостійного 
вивчення дисципліни 
і виконання 
контрольних робіт 
студентами ОКР 
«Бакалавр»). Львів: 
ФОП Марусич, 2014. – 
180 с.
2. Баран І. В. Історія 
України: Перша 
половина ХХ століття. 
Навчальний посібник 
// Баран І. В., Юрчук 
О. Ф., Львів, Ліга Прес, 
2019, 190 с.

Стажування: ЛНУ ім. 
І. Франка, кафедра 
новітньої історії 
України ім. 
М.С.Грушевського, 
20.04.2015 - 
20.05.2016 
по дисциплінах: 
«Історія України». 
Порсвідчення № 
2424-В  від 27 травня 
2016 р.

152298 Мирончук 
Зоряна 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік, 
контроль і 

аналіз 
господарської 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027162, 

виданий 
10.04.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

031281, 
виданий 

29.03.2012

21 Фінансовий 
облік

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лиса О.В., 
Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Організація обліку та 
аудит витрат на якість 
сільськогосподарської 
продукції// 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
ЛНТУ. - Випуск 
12(45).- Ч. 1.Луцьк.  
2015. С.8-16.
2. Мирончук З. П.,  
Лиса О.В., Андрушко 
Р. П.  Контролінг 
інноваційних процесів 
як один із методів 
створення 
конкурентоспроможн
ої продукції, його 
облік //  Наукові 
праці : Науково-
методичний журнал. 
– Вип. 253. Т. 265. 



Економіка. Миколаїв : 
Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. С.65-70
3. Мирончук З.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Організаційно-
методичні аспекти 
обліку та контролю 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економічні науки. 
Серія «Облік і 
фінанси». Збірник 
наукових праць. 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Випуск 13 (49). – Ч. 1. 
Ред. кол.: відп. ред. 
д.е.н., професор 
Герасимчук З.В. 
Луцьк, 2016. С. 5-13.
4. Мирончук З.П, 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П. Актуальні 
питання обліку та 
контролю реалізації 
продукції у 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ: економіка 
АПК. 2017. № 24(1). С. 
95-102.
5. Мирончук З.П., 
Андрушко Р.П., Лиса 
О.В. Проблемні 
аспекти класифікації 
та облікового 
відображення 
агроіновацій. 
Економіка і фінанси. 
Науковий журнал. 
Випуск  2 
Дніпропетровськ, 
2018. С.21-28.
6. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П. 
Заробітна плата у 
системі 
бухгалтерського 
відображення за 
національними та 
міжнародними 
стандартами обліку і 
звітності. 
Економічний науково-
практичний журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Випуск № 38-2. 2019р. 
Одеса. С. 107 – 112.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної  теми: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай»). 
ДОГОВІР № 1/6  на 



створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р.
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облікова політика 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П.), 
2020р.
2. Управлінський 
облік. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Мирончук З.П., 
Мацьків Г.В., Ціцька 
Н.Є., Андрушко Р.П.), 
2020р.
3.Андрушко Р.П.   
Мирончук З.П. Історія 
бухгалтерського 
обліку. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020. 32 
с.
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н. Є., Брик Г. 
В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 



and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava 2017. С. 331-
338.
2. Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П.,  Лиса 
О.В. Особливості 
обліку та контролю  
поточних біологічних 
активів тваринництва. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 559-
565.
3.Андрушко Р.П., 
Мирончук З.П. 
Практичне 
застосування 
комп’ютерних 
технологій ведення 
бухгалтерського та 
податкового обліку 
розрахунків з 
бюджетом. 
Модернізаія 
економіки України: 
основні тенденції та 
проблеми: монографія 
/ за наук. ред.  д.е.н. 
доц.  Н.Є. 
Кульчицької. – 
Чортків: ТНЕУ, 2020. 
С 211-228. ISBN 978-
966-654-580-3.
4. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М., Андрушко Р.П. 
Вчені  Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, 
І.Б.Яціва. Вип. XX. 
Львів: Львів 
нац.аграр.ун-т, 2020. 
С.70
5.Мирончук З.П., 
Ціцька Н.Є., 
Андрушко Р.П. 
Організаційно-
методологічні 
передумови 
запровадження 
екологічного обліку 
на 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вчені  
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В.Снітинського, І.Б. 
Яціва. Вип. XX. Львів: 
Львів нац.аграр.ун-т, 
2020. С.69.



30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультування 
Сторонибабської 
селищної ради 
Буського району 
Львівської області 
(договір про 
співпрацю).

Стажування: 
1.Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка кафедра 
обліку і аудиту, 
довідка № В-1137 від 
05.01.2016 р., на тему: 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: 
«Бухгалтерський та 
фінан-совий облік», 
«Облікова політика 
підприємства»
2. Старопольська 
Вища школа,  м. 
Кельце, Республіка 
Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат 
«Науковий та 
академічний обмін 
досвідом  і знаннями з 
дисциплін 
«Бухгалтерський та 
фінансовий облік», 
«Облікова політика 
підприємства», що 
викладаються 
студентами 
економічних 
спеціальностей».

363610 Туркот 
Ольга 
Андріївна

В.о.доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 034858, 
виданий 

25.02.2016

3 Правознавство 
та правове 
забезпечення

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.  Туркот О. А. 
Правовий захист 
акціонерних 
товариств від посягань 
на їх майно та органи 
управління./О. А. 
Туркот Наук. Вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ.-
Серія юридична. 
Вип.3.-2016. С.100-
108.
2.  Смолин Г. В., 
Туркот О. А. Щодо 
вдосконалення 
системи захисту від 
рейдерів. Теоретико-
правові проблеми 
державного 
регулювання 
господарської 
діяльності в умовах 
євроінтеграції: 
збірник наукових 
праць/колектив 



авторів: Адам В.М., 
Бутинська Р.Я., 
Гаєцька – Колотило 
Я.З. та ін. Кафедра 
господарсько-
правових дисциплін 
факультету №6 
ЛьвДУВС.Львів. Ліга – 
Прес, 2017.-С.38-46.
3.  Туркот О. А., 
Пилипець М. Я. Щодо 
заходів захисту 
суб’єктів 
господарювання від 
рейдерів./О. А. 
Туркот, М. Я. 
Пилипець.-Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. Вип. 
2.-2018.-С. 135-143.
4.   Turkot O. Prawne 
zasady pracy osob 
niepelnoletnich w 
dziedzinie 
przedsiebiorczosci w 
ustawodawstwie 
Ukrainy. Teka Komisii 
Prawniczej PAN 
Oddzial w Lublinie, t. 
XII, 2019, nr 1,  s. 301-
309.
5.  Derevyanko B. V., 
Paskov V. M., Turkot O. 
A., Bisiuk O. S. 
Addressing the issue of 
corporate raiding si 
Ukraine Problems and 
Perspectivesss in 
Management. Volume 
18, Issue 1, 2020.
Виробничий стаж:  
Громадська 
організація 
(Політична партія) 
«Об’єднання 
«Самопоміч» 
(м.Львів) посада-
юртстконсульт з 
03.05.12р.-
09.08.2019р.

Стажування: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» кафедра 
цивільного права та 
процесу, наказ  № 732 
о/с від 27.10.2016, 
14.11.2016-14.12.16рр.

178586 Жидовська-
Курильців 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
053131, 

виданий 
17.08.2009, 

16 Облік за 
видами 
економічної 
діяльності 

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Kuryltsiv, R., Hernik, 
J., Kryshenyk, N., 
Zhydovska, N. (2018). 
Land inventory as the 
instrument for 
development of 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 053131, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038397, 
виданий 

03.04.2014

amalgamated territorial 
communities in 
Ukraine. Acta Sci. Pol., 
Formatio Circumiectus, 
17 (4), 97–108. DOI: 
10.15576/ASP.FC/2018.
17.4.97. (Web of 
Science)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Контролінг як 
важливий елемент 
стратегічного вектора 
підприємства // 
Регіональна економіка 
та управління. № 2 
(05) травень 2015 року 
Частина І. Запоріжжя, 
2015. С.78-82. 
2. Жидовська Н.М., 
Семенюк О.В. До 
питання 
реформування 
податкової системи 
України в контексті 
глобалізаційних 
викликів // Агросвіт, 
2016. №1-2. С. 32-36.
3. Прокопишин О.С., 
Жидовська Н.М. 
Формування 
інтегрованої звітності 
підприємства в умовах 
інституційних 
перетворень. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2016.  
№ 23(1)  С. 137-144.
4.Петришин Л.П., 
Лиса О.В., Андрушко 
Р.П., Жидовська 
Н.М.Облік і аудит 
витрат на якість 
продукції //  Аграрна 
економіка.2016. № 3-
4.С.90-96.
5. Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д. 
Практичні аспекти 
формування 
проміжної фінансової 
звітності банку згідно 
МСФЗ. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 89-95.
6.Жидовська Н.М. 
Передумови 
запровадження 
оподаткування 
операцій із 
криптовалютами в 
Україні. Вісник 
Одеського 
національного 
університету ім. І. І. 
Мєчнікова, 2019. Т. 24. 
Вип. 2 (75). С.108-112. 



7. Петришин Л. П., 
Жидовська Н. М. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
обліку власного 
капіталу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2020. 
№27. С. 59-63.  
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1.Облік в банках. 
Практикум [Текст] : 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
СПОЛОМ, 2015. 302 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(протокол № 12 від  
14.05.2015 р.))
2.Облік в банках. 
Практикум: 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
Магнолія - 2006, 2015. 
315 с.
3. Фінансовий облік: 
навчальний посібник : 
[для студентів 
економічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти] 
/ за ред. І. Ф. 
Баланюка, Н. І. 
Пилипів, Т. М. 
Гнатюка та колективу 
авторів. Електронне 
видання. Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. 650 с. 
(Рекомендовано до  
друку  вченою  радою 
ДВНЗ 
«Прикарпатський  
національний  
університет імені 
Василя Стефаника» 
(протокол № 5 від 
28.05.2019 р.))
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Методичний 
інструментарій в 
обліковому 



забезпеченні 
виробництва зернових 
культур» (на прикладі 
СФГ «Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області), 
2019р.
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми»: «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
З 01.09.2015 р. по 
31.08.2017 р. – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
виховної роботи.
З 01.09.2017 р.  і по 
теперішній час – 
заступник завідувач 
кафедри обліку та 
оподаткування з 
навчально-
методичної роботи.
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.Облік в банках. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів  ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор 
Жидовська Н.М.)
2.Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 
(автори Жидовська 
Н.М., Петришин Л.П.)
3.Облік за видами 
економічної 
діяльності.. 
Методичні Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи      
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р. 



(автори Жидовська 
Н.М., Прокопишин 
О.С., Малецька О.І.)
30.14.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
1.Тимчина Ольга - 
диплом І ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті 10 квітня 
2020р.
2.Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Облік в 
банках» (ДВНЗ 
«Університет 
Банківської Справи», 
м. Київ, 2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1..Жидовська Н.М., 
Прокопишин О.С. 
Інтегрована звітність 
як інформаційне 
джерело стратегічного 
управління 
підприємством. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 572-
578.
2..Жидовська Н.М., 
Гром'як Т.Д.  
Формування 
управлінського обліку 
в системі ефективного 
управління процесами 
банку. Теоретико-



методологічне та 
організаційно - 
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів. 2016. С. 612-
618. 
3. Жидовська Н.М.,  
Прокопишин 
О.С.Економічна 
сутність витрат та 
умов їх відображення 
в обліку. Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of  Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works – 
Bratislava - 2017. С. 
132-139.
4.Жидовська Н.М. The 
tax component of the 
legalization 
cryptocurrency in 
Ukraine. Actual 
scientific research.: 
Collection of scientific 
articles. - Publishing 
house «BREEZE», 
Rome, Italy, 2018. p. 
26-29. 
5. Lyudmyla Petryshyn, 
Nataliia Zhydovska. 
Upgrading of the 
system of reporting 
about land plots. - 
Business Management, 
Economics and Social 
Sciences: Collection of 
scientific articles. 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
p. 134-139. 
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Консультування ПАТ 
КБ «ПриватБанк», м. 
Дубляни. (договір про 
співпрацю № 70 від 
14.12.2017р.)
2.Консультування СФГ 
«Повернення» 
Стрийського району 
Львівської області. 
(договір про 
співпрацю № 32 від 
24.06.2019р.)

Стажування:
1.ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника» (6.04-
6.05.2019р.), довідка 
№ 01-23/61 від 
06.05.2019 р. 
«Підвищення рівня 
теоретичних і 
практичних знань з 
дисциплін: «Облік в 
банках», 



«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 
2.Старопольська Вища 
школа,  м. Кельце, 
Республіка Польща.
(10.05-11.11.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін «Облік в 
банках», «Облік і 
оподаткування», 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання». 

154866 Городецький 
Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041617, 

виданий 
14.06.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027651, 
виданий 

14.04.2011

24 БЖД та 
охорона праці

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Dmytriv V.T., Dmytriv 
I.V., Borovets V.M., 
Horodetskyy I.M. 
Analytical-experimental 
studies of delivery rate 
and volumetric 
efficiency of rotor-type 
vacuum pumps for 
milking machine. 
INMATEH - 
Agricultural 
Engineering. Vol. 58, 
no.2. 2019. Р. 57-63. 
DOI:  
10.35633/INMATEH-
58-06. Web of Science /  
(Scopus).
2.Dmytriv V.T., 
Horodetskyy I. M., etc. 
Analytical dynamic 
model of coefficient of 
friction of air pipeline 
under pressure. 
Diagnostyka. 2019. Vol. 
20(4). P. 89-94. 
https://dx.doi.org/10.2
9354/diag/114334. 
(Scopus).
3.Malaga-Toboła U., 
Kovalyshyn S., Dadak 
V., Horodetskyy I. 
Increase of seeding 
material quality of 
agrarian crops by the 
pneumatic electric 
separator / Progress of 
mechanical engineering 
supported by 
information 
technology: Conference 
POLSITA 2019. Vol. 
132, 01016 (2019), 
POLSITA 2019. 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf 
/201913201016.  
(Scopus).
 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 



переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Березовецький А. 
П., Городецький І. М. і 
ін. Підвищення 
актуальності курсу 
«Безпека 
життєдіяльності» в 
сучасних умовах. 
Збірник наукових 
праць «Аграрна 
освіта».  Кам’янець-
Подільський : ФОП 
Сисин Я.І., 2015. С. 55-
57. 
2. Тимочко В.О., 
Падюка Р.І., 
Городецький І.М. 
Структурна модель 
інформаційної 
системи прийняття 
рішень з управління 
ресурсами у портфелі 
проектів 
сільськогосподарськог
о підприємства. 
Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія : Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. Х. : НТУ 
«ХПІ». 2016. №2 
(1174). С.49-54.
3.Городецький І. М., 
Мазур І.Б., Городецька 
Н. Г., Березовецький 
А.П. Вплив обставин 
на формування 
небезпечних ситуацій 
аграрного 
виробництва. Вісник 
Львівського НАУ: 
Агроінженерні 
дослідження. 2017. № 
21. С. 162–166.   
4. Тимочко В.О., 
Падюка Р.І., 
Городецький І.М. 
Ідентифікація 
транспортних засобів 
у проектах 
сільськогосподарськог
о виробництва. Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія : 
Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. Х. : НТУ 
«ХПІ». 2018. №1 
(1277). С.75-79.  DOI: 
10.20998/2413-
3000.2018.1277.12
5. Tymochko, V., 
Horodetskyi, I., & 
Berezovetskyi, A. 
(2018). Оцінка ризику 
під час роботи на 
металообробних 
верстатах токарної 
групи. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Агроінженерні 
дослідження, (22), 



187-195. 
https://doi.org/10.3173
4/agroengineering2018.
01.187
6. Войналович О., 
Тимочко В., Гнатюк 
О., Городецький І.М.  
Визначення ризику 
травмування під час 
тракторних робіт на 
основі 
дефектоскопічного 
контролю. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агроінженерні 
дослідження. Львів, 
2019. № 23. С.131-136. 
DOI: 
https://doi.org/10.3173
4/agroengineering2019.
23.131
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1.Пістун І. П., 
Березовецький А. П., 
Тимочко В.О., 
Городецький І. М. 
Охорона праці (гігієна 
праці та виробнича 
санітарія): навч. 
посібн. / за ред. 
І.П.Пістуна. Ч. І. Львів 
: Тріада плюс, 2017. 
620 с. Гриф Мініст. 
освіти і науки 
України, лист № 
1.4/18Г-759 від 
02.04.2008 р
2.Охорона праці 
(гігієна праці та 
виробнича санітарія) : 
навчальний посібник 
/ І.П.Пістун, 
В.О.Тимочко, І. М. 
Городецький, А. П. 
Березовецький ; за 
ред. І.П.Пістуна. Львів 
: Тріада плюс, 2015. Ч. 
ІІ. 224 с.  Гриф Мініст. 
освіти і науки 
України, лист № 
1.4/18Г-759 від 
02.04.2008 р
3.Березовецький А.П., 
Городецький І.М., 
Тимочко В.О. і ін. 
Безпека  трудових  
відносин  в  умовах  
реформування  
економіки  України: 
колективна  
монографія  /  за  
наук.  ред.  доц.  
Федорчук-Мороз  В.І.  
Луцьк: ІВВ Луцького 
НТУ, 2019. 192 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Луцького НТУ 
протокол №12 від 
25.06.2019р.)
Виробничий стаж: з 
2001-2009 р. науковий 
співробітник 
Новаційного центру 
Льівівського НАУ ( 8 
років)



Стажування:
ДП «Головний 
навчально-
методичний центр 
Держпраці», 
Навчання за 
програмою для 
викладачів з охорони 
праці вищих 
навчальних закладів і 
перевірка знань 
законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни 
праці, надання першої 
допомоги потерпілим, 
електробезпеки, 
пожежної безпеки,
Посвідчення № 93-19-
2 від 29.03.2019 р.

285247 Фединець 
Василь 
Олексійович

В.о.профес
ор, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
доктора наук 
ДД 001894, 

виданий 
28.03.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 100741, 
виданий 

08.07.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
0003592, 
виданий 

23.04.1996

28 Інформаційні 
системи в 
галузі

 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.  L.V. Lesovoi, V.O. 
Fedynets, V.A. Kuzyk. 
Equation uncertainty 
adjustment of the gas 
flow measurement 
results with flowmeters 
with standard orifice 
plates // Journal of 
Hydrocarbon Power 
Engineering. Vol. 1, 
Issue 2. – 2014. p. 108-
114.
2.  Фединець В.О.. 
Визначення 
параметрів 
витратоміра 
оптимального за 
точністю 
вимірювання витрати 
природного газу / 
Лесовой Л.В., 
Фединець В.О., Кузик 
В.А., Чабан Б.І. // 
Метрологія та 
прилади.– Харків: 
Вид-тво ВКФ “Фавор“, 
2015. - №2 (52) . - С. 
15-23.
3.  Фединець В.О.. 
Визначення 
коефіцієнтів впливу 
при розрахунку 
невизначеності 
результату 
вимірювання витрати 
газу витратоміром з 
діафрагмою / Лесовой 
Л.В., Фединець В.О., 
Кузик В.А. // Вісн. 
НТУУ “КПІ”. Сер. 
Приладобудування. – 
2015. – Вип. 49(1). – С. 
5-13.
4.  Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перетворювач 
теплофізичних 
властивостей рідин / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 



Університету України. 
’’Випуск 26.7, 2016.- 
С.357-363. 
5.  Vasyl Fedynets. 
Optimization of Gas 
Dynamical Subsystem 
of Transducers for 
Measure-ment of Gas 
Flow Temperature / 
Vasyl Fedynets, Ihor 
Vasylkivskyi, Yaroslav 
Yusyk // Energy 
Engineering End 
Control System - V.2- 
№2. –2016 P. 43 – 48. 
6.  Vasyl Fedynets. 
Research and Analysis 
jf Rapidly Changing Gas 
Flow Temperatures 
Measurement Methods 
/ Vasyl Fedynets, 
Leonid Lesovoi, Bohdan 
Chaban// Energy 
Engineering End 
Control System - V.3- 
№1. –20117 P. 29 – 36. 
 Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перетворювач 
температуропровіднос
ті рідин / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.27, № 9, 2017.- С.99-
103. 
7.  Фединець В.О. 
Вимірювання 
теплопро-відності 
листових мате-ріалів з 
урахуванням 
контактних теплових 
опорів / 
Васильківський І.С., 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.28, № 5, 2018.- 
С.106-110. 
8.  Фединець В.О. 
Особливості 
вимірювання 
температури 
циліндричних 
обертових поверхонь / 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П., Васильківський 
І.С. // Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
Університету України. 
Т.28, № 11, 2018.- 
С.78-85. 
https://doi.org/10.1542
1/40281115. 
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Програми 
дисциплін та тестові 
завдання для 
вступників на 
навчання за освітньою 
програмою підготовки 
магістрів (Інститут 
енергетики та систем 



керування). Книга 2: 
навчальний посібник 
/ М. В. Базилевич, П. 
М. Баран,Ю. О. 
Варецький, І. С. 
Василь-ківський, В. Г. 
Гайдук, П. Р. Гамула, 
В. Г. Гапанович, В. І. 
Горячко, Н. Б. 
Дьяченко, В. П. 
Кідиба, А. Б. Козовий, 
Г. Б. Крих, Б. А. Кріль, 
Л. В. Лесовой, О. І. 
Маврін, А. А. 
Маліновський, М. В. 
Манько, Ф. Д. Матіко, 
О. С. Міняйло, В. П. 
Олійник, М. Й. 
Олійник, О. З. 
Парнета, Я. Д. 
Пришляк, Т. І. Римар, 
В. К. Савицький, О. Й. 
Савченко, М. С. 
Сегеда, І. Д. Стасюк, О. 
Л. Сторчун, В. Г. 
Турковський, В. О. 
Фединець, В. Г. 
Федишин, Є. І. Федів, 
Ю. Л. Шелех, Я. П. 
Юсик, А. Я. Яцейко. – 
Львів: Видавництво 
Львівської 
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець 
господоговірної 
наукової 

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1.Фединець В.О. 
Мінімізація похибки 
вимірювання 
температури 
газоподібних 
енергоносіїв/ 
Фединець В.О., 
Загоруйко Н.Б.// 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сучасні методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 25 



листопада 2015 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 25.11.2015 
р.- С. 224-225. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konferentsii.
2. Фединець В.О. 
Мінімізація 
енергетичних затрат у 
випарних установках/ 
Фединець В.О., Юсик 
Я.П., Васильківський 
І.С. //Матеріали ІІI 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сучасні методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 23 
листопада 2016 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 23.11.2016 
р.- С. 87-88. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii.
3. Фединець В.О. 
Вимірювальний 
перет-ворювач 
теплофізичних 
властивостей 
рідин/Вассильківськи
й І.С., Фединець В.О., 
Юсик Я.П.// 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
технічної Internet-
конференції «Сучасні 
методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 22 
листопада 2017 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 22.11.2017 
р.- С. 245. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii  
ISBN 978-966-612-
202-8.
4. Фединець В.О. . 
Аналіз процесу 
сушіння молочних 
продуктів у 
розпилювальній 
сушарці як об’єкта 
керування/ Юсик 
Я.П., фединець В.О., 
Васильківсський І.С. 
// Матеріали V 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих 
учених, аспірантів і 
студ. «Автоматизція та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології”(АКІТ-
2018, м. Київ, 11-12 
квітня 2018р.- К: КПІ 



ім. Ігоря Сікорського- 
Вид-во «Політехнік», 
2018.- С. 17-18.
5. Фединець В.О. 
Перевірка 
метрологічних 
характеристик 
термоперетворювачів 
для вимірювання 
температури газових 
потоків/Фединець 
В.О., Юсик Я.П., 
Васильківський І.С.// 
Збірник тез доповідей 
XVII Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
“Приладобудування: 
стан і перспективи», 
м. Київ, Україна, 15-16 
травня 2018 р.- К: 
НТУ «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського».- С. 200-
201.
6. Фединець В.О. 
Дослідження 
інерційних 
властивостей 
контактних  приладів 
температурного 
контролю обертових 
поверхонь 
(ТКОП)/Фединець 
В.О., Юсик Я.П., 
Васильківський І.С.// 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
технічної Internet-
конференції «Сучасні 
методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
управління 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 22 
листопада 2018 р. 
[Електронний ресурс] 
– К: НУХТ, 22.11.2018 
р.- С.340. Режим 
доступу: 
http://nuft.edu.ua/pag
e/view/konfe-rentsii  
ISBN 978-966-612-218-
9
Виробничий стаж: з 
1972-1993рр. інженер 
–начальник сектора 
НВО «Термоприлад» 
(21 рік)

Стажування: ТзОВ 
«Техприлад»  
01.10.2018 - 01.12.2018 
р ,
програма  стажування 
по дисциплінах: 
«Автоматизація 
виробничих 
процесів», «Теорія 
інформації»  і  звіт 
про підвищення 
кваліфікації
Довідка №1 від 03.12. 
2018 р.



44291 Куза Анжела 
Михайлівна

В.о. 
доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
спеціаліста, 
Український 

поліграфічний 
інститут ім. 

Івана 
Федорова, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 041835, 
виданий 

27.04.2017

28 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Горда О. М., Дерпак 
О. В., Куза А. М. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: ділова 
та наукова 
комунікація : навч. 
посібник. Львів : 
ЛНАУ, 2017. 138 с.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Куза А. М., Дерпак 
О. В., Горда О.М. 
Крупич О. М.  
Формування 
професійної 
комунікативної 
компетенції майбутніх 
фахівців аграрної 
сфери на заняттях з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням. Вісник 
гуманітарних наук 
Львів. нац. аграрного 
ун-ту.  Львів, 2011.  
№3–4. С.429-440.
2. Куза А. М., Дерпак 
О. В., Юрчук О. Ф., 
Баран І. В., Качмар О. 
В. Інноваційні методи 
навчання 
українознавчих 
дисциплін у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Гуманітарні 
дослідження в 
аграрній сфері: 
філософський, 
історичний та 
мовознавчий аспекти» 
ХІХ Міжнародного 
науково-практичного 
форуму «Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій» 
19-21 вересня 2018 р. 
Львів, 2018. С.192-197. 
3. Куза А. М. Рідна 
мова як чинник 
розвитку 
загальнонаціональної 
культури в 
інтерпретації 
української церкви. 
Вісник Львів. держ. 
аграрного ун-ту: 
гуманітарні науки. 
Львів : ЛДАУ,1996.  
№2.  С. 162–168.

Стажування:  
Українська академія 



друкарства (Довідка 
№64-04/567 від 
19.06.2015 р.)

199918 Дмитроца 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. 
Т.Г Шевченка, 
рік закінчення: 

1988, 
спеціальність: 
2038 науковий 

комунізм, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 008632, 

виданий 
30.03.1995, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025417, 
виданий 

01.07.2011

34 Філософія Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
1. Вивчення 
екологічних 
дисциплін у структурі 
аграрних 
спеціальностей. // 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали ХІХ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, Львів 19-21 
вересня 2018 року. 
Львів 2018. Стор. 212 
– 215. 0,5 друк. арк. 
Співав Біла Н.М. 
(прикладна)  
2. Роль національної 
ідеї у формуванні 
моделі суспільного 
розвитку. // 
«Пріоритети сучасних 
суспільних наук в 
трансформаційних 
умовах»: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. –  Львів: 
ГО «Львівська 
фундація суспільних 
наук», 2018. Стор. 32 – 
38. 0,5 друк. арк. 
Співав. Біла Н.М.  
3.Освітньо-
культурний аспект 
діяльності 
українських партій 
серед галицького 
селянства ( кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст..) 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових праць 
за результатами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Духовність та 
милосердя в сучасній 
медичній практиці» з 
нагоди 140-річчя від 
дня народження В.Ф. 
Войно-Ясенецького. 
(Святого Луки, 
Архієпископа 
Кримського) Вип. 4. 
2017. Дніпро 2017. 
Стор. 170 – 178. 1 друк. 
арк. Співав. Біла Н.М. 
(прикладна) 
4.Національна школа 
як просвітницький 
пріоритет галицьких 
українських партій в 
кінці ХІХ – поч. ХХ ст. 
Сучасні тенденції в 
історії, соціології та 
філософії: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Львів: 
ГО «Львівська 



фундація суспільних 
наук», 2017. Стор. 32 – 
38. 0,5 друк. арк. 
Співав. Біла Н.М. 
(прикладна)
5.Товариство«Просвіт
а» та українські 
політичні партії як 
культурно-освітні 
осередки в селах 
Галичини (кінець ХІХ 
– початок ХХ ст.) // 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірка наукових 
праць. №3 2016. – 
Дніпропетровськ, 
2016., С. 188-193. 
Співав Біла Н.М. (0,5 
друк.арк.)
6.Екологічна культура 
як спосіб формування 
відповідального 
ставлення до 
природного 
середовища./ О.С. 
Дмитроца, Н.М. Біла 
// Агротера Наукові 
записки. 2016 № 1 (1) 
– К.: ТМЦ 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
діяльності ВНЗ «Агро 
освіта», 2016. – С. 56-
61. 
7.Місце і роль курсу 
«Філософія» в системі 
вищих навчальних 
закладів // Наука і 
методика. Збірник 
науково-методичних 
праць. Випуск 28. – 
Київ «Агроосвіта». 
2015 р. С. 82-88. 0,9 
д.а. співав. Біла Н.М.
8.Проблема створення 
та розвитку 
української 
національної школи в 
Галичині в 
публіцистиці М. 
Грушевського // 
Збірка наукових праць 
«Філософсько-
гуманітарні читання» 
Дніпропетровськ – 
2015 р. С. 265-269. 0,8 
д.а. Співав. Біла Н.М.
9.Роль українських 
політичних партій 
Галичини у створенні 
національної 
середньої школи 
(кінець ХІХ – поч. ХХ 
ст.) Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірник наукових 
праць № 1, 2014. 
Дніпропетровська 
медична академія. – 
237-242. . Співав. Біла 
Н.М. 0,5 д.а.
10.«Екологічна 
культура як вид 
взаємодії людини з 
природним 
середовищем.» // 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 



комплексу та 
сільських територій: 
Матеріали ХХ 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 17 – 19 
вересня 2019 р. Львів: 
Ліга-Прес, 2019. 436с. 
Стор 397 – 401с. 0,25 
д.а.

Стажування у 
Львівському 
національному 
університеті з 
18.04.2017р. по 
18.10.2017р. 
«Оволодіння 
сучасними методами 
викладання 
філософських 
дисциплін» згідно з 
наказом №В-237,від 
28.03.2017р.

131774 Шпак 
Лариса 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Будівництва та 
архітектури

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 008709, 
виданий 

26.10.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005797, 
виданий 

17.10.2002

34 Математика 
(вища 
математика і 
теорія 
ймовірності)

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шпак Л.Я. Природні 
базові функції за 
редукції до нижчої 
розмірності 
еліптичних крайових 
задач,/ Вісник 
Львівського 
університету. Сер. мех. 
мат. 1994. Вип.40.-
С.78-83.
2.Іваник Є.Г., Сікора 
О.В., Шпак Л.Я. 
Чисельно-аналітична 
модель розрахунку 
стаціонарного 
теплового стану 
півбезмежного 
ізотропного тіла з 
тонким інородним 
включенням. Вісник 
Львівського 
державного аграрного 
університету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 
будівництво. 2005. № 
6, С.67-77.
3.Затхей Б.І., Іваник 
Є.Г., Шпак Л.Я. 
Моделювання і 
дослідження процесів 
переміщення 
повітряних потоків у 
стозі циліндричної 
форми. Вісник ЛНАУ. 
Агроінженерні 
дослідження. 2008. 
№12, т.1, С.345-353.
4.Шпак Л. Варіаційно-
моментний 
ітераційний процес у 
задачах 
теплопровідності 
пластин. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
універсиету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 



будівництво. 2013. № 
14, С.20 -24.
5.Шпак Л. 
Моделювання процесу 
активного 
вентилювання у башті 
циліндричної форми. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
Архітектура і 
сільськогосподарське 
будівництво. 2014. № 
15, С.29 -33.
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії.
Бубняк Т.І., Говда О.І., 
Шпак Л.Я. Вища 
математика. 
Навчальний посібник 
для студентів 
економічних 
спеціальностей.: 
навчальний посібник. 
Львів: Львівський 
державний аграрний 
університет. 2002.-212 
с.

Стажування: 
Львівський 
національний 
університет
ім.І.Франка; 
11.04.2016р.-
11.05.2016р. програма  
стажування по 
дисциплінах: «Вища 
математика», «Теорія 
ймовірності і основи 
математичної 
статистики»,та  звіт 
про підвищення 
кваліфікації
Довідка № 2332/13 від 
20.05.2016.

156262 Крупа 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 055889, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038401, 
виданий 

03.04.2014

17 Статистика Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Hubeni, Y., Krupa, О., 
Krupa, V., Raiter, N. 
Globalization and Local 
Determinants of 
HORECA Customers 
Market Behavior in the 
Wholesale Food 
Market. Zeszyty 
Naukowe SGGW w 
Warszawie - Problemy 
Rolnictwa Światowego, 
2020. vol.20(35) (1), 
25-39. 
https://doi.org/10.2263
0/PRS.2020.20.1.3 - 
закордонне фахове 
видання
2. Крупа О. М. Крупа 
В. Р. Кон’юнктура 
ринку картоплі в 
Україні та 
перспективи її 
оптимізації. 
Ефективна економіка: 
електрон. наук. 



фахове вид. 2019. 
№12. 
http://www.economy.n
ayka.com.ua. (0,87 д. 
а.) (Index Copernicus).
3. Крупа В.Р., Крупа 
О.М. Реалізація 
підприємницького 
потенціалу сільських 
територій: сучасні 
умови та перспективи. 
Ефективна економіка. 
електрон.наук. фахове 
вид. 2018. №6. 
http://www.economy.n
ayka.com.ua. (0,4 д.а) 
(Index Copernicus).
4. Райтер Н.І., 
Желєзняк А.М., Крупа 
О.М. Професійні 
покупці споживчих 
товарів як елемент 
конкурентного 
середовища 
підприємств оптової 
торгівлі. Актуальні 
проблеми 
інноваційної 
економіки. 2018. №4. 
С.37-40 (0,54 д.а) 
(Index Copernicus)
5. Липчук В. В., Крупа 
О. М. Оцінка 
поведінки інтернет-
покупців на оптових 
ринках. Збірник 
наукових праць 
Буковинського 
університету. 
Економічні науки. 
Чернівці, 2017. Вип. 
13. С. 41-51 (0,72 д.а.)
6. Липчук В. В., Крупа 
О. М. Редукція даних у 
соціально-
економічних 
дослідженнях. 
Статистика України. 
2017. №1 (76). С. 15-20 
(0,37 д.а.)
7. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Особливості 
формування 
персоналу оптових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції. Вісник 
ЛНАУ : економіка 
АПК. Львів : Львів. 
нац. аграр. ун-т, 2016. 
№23(1). С. 190–195 
(0,28 д. а.)
8. Крупа В.Р., Крупа 
О.М. Соціально-
демографічні аспекти 
використання 
потенціалу сільських 
територій. Аграрна 
економіка. Львів, 
2016. Т. 9, №1-2. С.9-
18 (0,62 д. а.) (Index 
Copernicus)
9. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Регіональний і 
структурний вимір 
бідності в Україні. 
Збірник наукових 
праць Буковинського 
університету. 
Економічні науки : 
Вип. 11 – Чернівці : 



Книги – ХХІ, 2015. – 
С. 152-160 (0,60 д.а.)
10. Крупа О.М. 
Ключові аспекти 
формування 
продовольчої безпеки 
України. Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства: 
економічні науки. 
Харків : ХНТУСГ, 
2014. Вип. 150. С. 179-
187 (0,56 д. а.)
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Крупа О. М. Оцінка 
розвитку ринків 
сільськогосподарської 
продукції. Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія /за заг. 
ред. Я. С. Янишин. 
Львів, 2016. С.155-163 
(0,35 д.а.) 
2. Крупа О. М. Аналіз 
умов виробництва 
картоплі у 
господарствах 
населення Львівської 
області. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П. С. 
Березівського. Львів : 
Український 
бестселер, 2011. С. 
344–353 (0,55 д.а.) 
3. Тринько Р. І., Біттер 
О. А., Крупа О. М. 
Стан та перспективи 
розвитку 
картоплярства у 
Львівській області : 
монографія. Львів, 
2010. 200 с. (11,9 д.а.) 
4. Крупа О. М. 
Ефективність 
вирощування 
картоплі у 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Аграрна політика в 
умовах ринкової 
трансформації 
економіки АПК 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П. С. 
Березівського. Львів : 
ЛДАУ, 2006. С. 279–
283 
Виконання функцій 



наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
«Дослідження 
поведінки власників 
ресторанів як суб’єктів 
оптової закупівлі у 
ТзОВ «РСП «Шувар», 
2018 р.
2. виконання функцій 
старшого наукового 
співробітника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
«РСП «Шувар», 2020 
р.
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
1. Заступник 
завідувача кафедри 
статистики та аналізу 
з виховної роботи з 
2005 року до 2015 
року.
2. Заступник 
завідувача кафедри 
статистики та аналізу 
з навчально-
методичної роботи з 
2015 року до 2018 
року.
3. З 2018 року – 
заступник завідувача 
кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 



діяльності з наукової 
роботи.
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертації Бурлакова 
О.С. на тему 
«Економіко-
організаційні аспекти 
ефективного 
функціонування 
картоплярства в 
агроформуваннях 
Подільського регіону» 
зі спеціальності 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами 
(економіка сільського 
господарства і АПК), 
2011 р.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Янишин Я.С., Крупа 
О.М., Лисюк О.В. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2019, 38 с.
2. Крупа О.М., Лисюк 
О.В., Шувар Б.І. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
виконання навчально-
аудиторної роботи 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»ОС 



«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2018, 36 с.
3. Крупа О.М., Лисюк 
О.В., Шувар Б.І. 
Статистика: методичні 
рекомендацій для 
самостійного 
вивчення курсу та 
виконання 
контрольних робіт 
студентами ННІЗПО 
спеціальності 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»ОС 
«Бакалавр». Львів: 
Видавничий центр 
ЛНАУ. 2018, 42 с.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I 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;
1. Керівництво 
студентом Векляк В, 
який зайняв призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
Дисципліни 
«Статистика», 2018р.
2. Шоломович І.Б. 
Наукова робота на 
тему "Оцінка 
закупівельної 
діяльності суб’єктів 
ресторанного бізнесу 
на оптових ринках 
сільськогосподарської 
продукції". Диплом ІІ 
ступеня у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Підприємництво» 
серед студентів вищих 
навчальних закладів 
III-IV рівнів 
акредитації, 
Житомирський 
державний 
технологічний 



університет, 10-11 
квітня 2019 р. 
Науковий керівник: 
Крупа О.М.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Крупа О.М. 
Стратегія діяльності 
субєктів малого 
аграрного 
підприємництва в 
умовах карантинних 
обмежень. 
«Підприємництво і 
торгівля: тенденції 
розвитку»: матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. (Одеса, 
21 травня 2020 р.). 
Одеса: ОНПУ, 2020. С. 
112-114.
2. Крупа О.М. 
Проблеми 
зрівноваження ринку 
картоплі в Україні. 
Трансформаційні 
зміни національної 
економіки в умовах 
євро інтеграції: 
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів-
Дубляни, 12-13 травня 
2020 р.). Дубляни,  
2020. С. 58-61.
3. Крупа О.М. 
Особливості 
управління 
товарообігом у ТзОВ 
РСП «Шувар». 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу : 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспект: матеріали ІІ 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Львів-Дубляни, 18-20 
березня 2020 р.). 
Львів: ЛНАУ, 2020.  С. 
202-206
4. Крупа О.М. 
Соціальні орієнтири 
розвитку сільських 
територій. Ефективні 
технології і 
конструкції в 
будівництві та 
архітектурі села. 
Розробка 
інноваційних моделей 
екопоселень 
Прикарпаття та 
Карпат: матеріали 
науково-практичної 
конференції. (Львів-
Дубляни, 15–17 травня 
2019 р.). Львів: ЛНАУ, 
2019. С. 53–55.
5.Крупа О.М. Оцінка 
закупівельної 
діяльності суб’єктів 
сфери HORECA у 



ТзОВ “РСП “Шувар”. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів: ЛНАУ. 
2019. № 19. С. 71
6. Крупа О.М. 
Інтернет-технології як 
чинник розвитку 
аграрного ринку. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспект: матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (Львів-
Дубляни, 19-21 
березня 2019 р.). 
Львів: ЛНАУ, 2019. 
Ч.1. С. 206–209.
7. Особливості 
інноваційного 
розвитку аграрних 
підприємств. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку економіки : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м. Львів, 14-15 
березня 2018 р.). 
Львів. ЛНАУ.2018. С. 
89-91
8. Райтер Н.І., Крупа 
О.М., Вислободська 
Г.П. Бізнес-план 
підприємства, що 
спеціалізується на 
вирощуванні картоплі 
за голландською 
технологією. Збірник 
бізнес-планів з 
рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 142-158
    9. Райтер Н.І., 
Крупа О.М., 
Вислободська Г.П. 
Бізнес-план 
вирощування 
картоплі за 
голландською 
технологією. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів. ЛНАУ. 
2018. №18. С.55
10. Липчук В.В., Крупа 
О.М. Дослідження 
поведінки продавців у 
ТзОВ «Ринок 
сільськогосподарської 



продукції «Шувар» 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів. ЛНАУ. 
2017. Вип. 17. С. 89.
11. Крупа О.М. Оцінка 
сільськогосподарської 
кооперації в Україні. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій : 
матеріали XVIII 
Міжнародного наук.-
практ. форуму, 
присвяч. памяті 
інженера Ярослава 
Зайшлого (м. Львів, 
20-22 вересня 2017 р.). 
Львів : Ліга-Прес, 
2017. С. 61-65
12. Крупа О.М. 
Продовольча безпека 
України : стан та 
перспективи розвитку. 
Сучасні виклики 
продовольчої безпеки: 
матеріали круглого 
столу 19 травня 2015р. 
–Львів: Львівський 
НАУ, 2015. – с.34-37
13. V. Lypchuk, O. 
Krupa. Ubóstwo na 
Ukrainie: regionalny i 
strukturalny wymiar. 
Na pograniczach kultur 
i narodów. Problemy 
społeczne i przemiany 
kulturowe Sanok, 2015. 
– С. 43-53
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування ТзОВ 
«РСП «Шувар».

Стажування: 
1)Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
статистики, довідка № 
2249-С від 29.05. 2014 
р.
22.04-22.05.2014 р.
2) Старопольська 
вища школа в Кельцах
6 місяців, 23.11.2018 р. 
– 23.05.2019 р.
Наказ №245 від 
15.11.2018 р.
Вивчення досвіду 
організації навчально-
методичної і наукової  
роботи.

195904 Войнича 
Лілія 
Йосипівна

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 

11 Менеджмент Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 



рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050201 

Аграрний 
менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021408, 
виданий 

16.05.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045102, 
виданий 

15.12.2015

МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Voinycha L., Popivniak 
R. (2020) Mentality 
management: mentality 
formation and strategy 
development. Journal 
of Eastern European 
and Central Asian 
Research.Vol7. No2.  
(Scopus). P. 230-237
 Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України та  інших 
науково-метричних 
баз, рекомендованих 
МОН:
1.Войнича Л.Й.  
Феноменологічний 
ефект соціальних 
комунікацій. Молодий 
вчений. 2016. №2(29).  
С. 25-29.
2. Войнича Л.Й. 
Феномен іміджу 
соціально-
економічних систем. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки: 
електронне фахове 
видання. Вип.4. 
Миколаїв, 2015. С. 
122-130
3.Войнича Л. Функція 
Кобба-Дуґласа як 
інструмент управління 
трудовими ресурсами 
сільських територій. 
Молодий вчений. 
2018. №3 (55). С.642-
646
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1.Планування 
діяльності 
підприємств: 
навчальний посібник 
/ за редакцією 
Михалюк Н.І. Львів : 
«Новий світ - 2000». 
2015. 620 с. (Гриф 
Міністерства освіти і 
науки України, лист 
№ 1/11-18289 від 
18.11.2014 р.)

Стажування:
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 27.04. – 
28.05.16 р.
стажування з 
дисципліни 
«Менеджмент 
організацій» і  звіт 
про підвищення 
кваліфікації
Довідка про 
стажування №2952-В
від 30 травня 2016 р.

Cтаропольська вища 
школа в
м. Кельце з 10.05.19 по



11.11.19 з дисциплін 
«Менеджмент», 
«Операційний
менеджмент»

150826 Гуня Леся 
Михайлівна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.І.Франка, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Українська 
мова і 

література, 
англійська 

мова

25 Іноземна мова 30.2 Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Гуня Л.М. 
«Особливості 
організації 
самостійної роботи в 
процесі вивчення 
іноземної мовив 
аграрному ВНЗ» / 
Л.Я. Лихочвор, 
Н.М.Семко, Л.М.Гуня 
// Збірник науково-
методичних статей 
«Наука і методика». 
Київ.-2009.-С.88-90. 
2. Гуня Л.М., Добош 
І.І. , Бондарчук Л.Й.  
«Іноземна мова для 
спеціальних цілей як 
засіб виховання 
міжнародного 
орієнтованого 
спеціаліста.» // Вісник  
Черкаського 
університету. Серія 
педагогічн  науки.  
Випуск 18. Частина 2. 
– Черкаси: 
Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 2010. 
– С.55-58.[Видання 
ВАК] 
3. Гуня Л.М. Щодо 
перекладу давньо-
індійської байки 
«Ткач Сомілака» 
українською мовою. 
Науковий Вісник 
Міжнародного 
Гуманітарного 
Університету. Серія: 
Філологія. Випуск 37 
том 3. Одеса, 2018 р. – 
сс. 63-69  співатор: 
Джура М.З. ;
4. Гуня Л.М. 
Підрядковий 
переклад Вступу до 
збірника давньо-
індійських байок 
«Паньчатантра з 
коротким 
аналітичним 
коментарем. 
Закарпатські 
філологічні студії.# 9, 
Одеса, 2019 р. – сс. 56-
60. співатор: Джура 
М.З. ;
5. Гуня Л.М. 
Підрядковій переклад 
українською мовою 
давньоіндійської 
байки на санскриті 
“Про Дгарма Будгі та 
Папа Будгі” у 
порівнянні з 
літературним 
українським 



перекладом. “Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського”. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації (категорія 
“Б”). Київ, липень 
2020р.- сс.198-204. 
співатор: Джура М.З. 
30.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії.
1. Гуня Л.М., Грех 
О.В., Англійсько-
український словник 
базової термінології з 
агроінженерії. Львів: 
Львівський 
НАУ,2017.200с. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №9 
від 14.06.2017р.
2. Гуня Л. М., Грех О. 
В. Англо-український 
словник базової 
термінології з 
агрономії. Львів: 
Львівський НАУ, 
2018. 203с.  
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №9 
від 01.06.2018р. 
3. Гуня Л.М. English 
for students in 
Agronomy. 
Навчальний посібник 
для студентів ІІІ курсу 
факультету 
агротехнологій та 
екології  Львів-
Дубляни, 2019р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 8 
від 08.05. 2019 р.  
4. Гуня Л. М., Куцин 
О. Т. Навчальний 
посібник "English for 
lawyers" з англійської 
мови для студентів 
напряму підготовки 
"Право" ОС 
"Бакалавр". Львів-
Дубляни, 2020р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 11 
від 30.06. 2020 р.
5. 30.14 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й
6.  Гуня Л.М. 



Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Агрономія» (ІІІ курс, 
повна та скорочена 
форми навчання). 
Львів. 2019. 40 с.
7. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Співавтор: Іщенко О. 
Я.- Львів 2020,  42 ст. 
8. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Іщенко О. Я.- Львів 
2020, 42 ст. 
9. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 27 ст. (1,7 
др. арк.)
10. Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 



роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 15 ст. (0,9 
др. арк.)
11. 30.18     Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
12. Гуня Л.М. New 
effective teaching 
methods to attract your 
students. Наукові 
пошуки молоді у 
третьому тисячолітті: 
міжнародна наук.-
практ. конф. молодих 
учених, аспірантів і 
докторантів (м.Біла-
Церква,  18–19 трав. 
2017 р.). м.Біла-
Церква. 2017 р. С.17. 
(0,1д.а.).
13. Гуня Л. Teaching 
vocabulary to advanced 
students: a lexical 
approach. Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної  науки в 
країнах Європи та Азії 
: ІІІ Міжнародна 
наук.-практ. інтернет-
конф. Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Григорія Сковороди 
(Переяслав- 
Хмельницький, 30 
квіт. 2018 р.). 
Переяслав-
Хмельницький. 2018. 
С.192–194.
14. Гуня Л.М. 
Особливості щодо 
написання 
навчального 
посібника 
арономічного 
профілю в немовних 
вузах.// Матеріали ХХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму «Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій» - 
Львів 2019. с. 411-415.
15. Гуня Л.М. 
Особливості 
написання 
навчального 
посібника 
агрономічного 
профілю в немовних 
вузах. Матеріали XX 



Міжнародного 
науково-практичного 
форуму 17-19 вересня 
2019. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій. 
Львів, 2019р.- сс. 411-
415.
16. Hunia L. The 
Translation of Archaic 
words in Ukrainian 
Dumas. Співавтор: 
Турчин І.М. Альманах 
науки №5 (38). Київ, 
травень 2020. с. 47-48.

Стажування: 
24.04.2017 до 
24.05.2017: 2017р. - 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка Довідка № 
2505-В від 29.05.2017.

147043 Дидів 
Андрій 
Ігорович

В.о. 
доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Агротехнологій 
і екології

Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054164, 
виданий 

15.10.2019

5 Екологія та 
захист 
навколишньог
о середовища

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Снітинський В. В., 
Дидів О. Й., Дидів А. 
І., Качмар Н. В., Дацко 
Т. М.  Фенологічна 
динаміка активності 
пероксидази у листках 
Brassica oleracea var. 
capitata L. за дії йонів 
свинцю залежно від 
застосування добрив 
та меліорантів. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агрономія (розділ 
екологія). Львів, 2020. 
№24. С. 5-11.
2. Snytinsky, V.,  Dydiv 
А.  The mobility of 
cadmium and lead in 
soil and their impact on 
the quality of beetroot 
(Beta vulagaris L.)  with 
different systems of 
fertilization.  Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczego we 
Wrocławiu: seria 
Rolnictwo. Wrocław, 
2017. CXXII (625). Str. 
87–98. 
3. Снитынский В. В., 
Дыдив А. И. 
Эффективность 
различной систем 
удобрения и 
мелиорантов на 
подвижность свинца в 
почве и его влияние 
на биохимический 
состав капусты 
белокочанной. 
Овощеводство: 
сборник научных 
трудов. Национальная 
академия наук 
Беларуси, РУП 



"Институт 
овощеводства". 
Минск, 2016.  Т. 24. С. 
40-47.  
4. Снітинський В., 
Дидів А. Качмар Н., 
Вплив добрив та 
меліорантів на 
фітопродуктивність 
капусти білоголової за 
забруднення грунту 
свинцем. Науковий 
вісник Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України: агрономія. 
Київ, 2018. Вип. 270. 
С. 329-338.
7. Качмар Н. В., 
Форемна І. В., Дидів А. 
І. Особливості 
біологічного 
поглинання Кадмію 
рослинами ячменю 
ярого. Науковий 
вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Гжицького: 
«сільськогосподарські 
науки», 2018. Т. 20, № 
84. С. 16-20.
5. Дидів А. Вплив 
кадмію та свинцю на  
фітопродуктивність 
буряка столового за 
використання 
меліорантів та різних 
систем удобрення. 
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вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Гжицького: 
«сільськогосподарські 
науки», 2018. Т. 20, № 
84. С. 16-20.
5. Дидів А. Вплив 
кадмію та свинцю на  
фітопродуктивність 
буряка столового за 
використання 
меліорантів та різних 
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Агроіндустрія. Київ, 
2020. №2. лютий. С. 
52-58.
7. Качмар Н. В., 
Багдай Т. В., Дидів А. 
І. Досвід деяких країн 
у поводженні з 
пластиковим сміттям. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XIX 
Міжнародного наук.-
практ. форуму  (м. 
Дубляни, 19-21вересня 
2018 р.). Львів: Ліга-
Прес, 2018. С. 75-78. 
8. Дидів А. І., Качмар 
Н. В., Мазурак О. Т. 
Екологічний аналіз 
стану 
«черевонокнижної» 
флори та причини 
зміни її чисельності в 
межах західного 
регіону України. 
Природоохоронні, 
екоосвітні, 
рекреаційно-
туристичні та 
історико-культурні 
аспекти сталого 
розвитку Розточчя: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 20-річчю 
створення 
Яворівського 
національного 
природного парку. – 
смт. Івано-Франкове; 
Львів : ЗУКЦ, 2018. С. 
122-127. 
9. Dydiv A. I., Kachmar 
N. V., Datsko T. M., 
Bahday T. M. Influence 
of fertilizers and 
meliorants on the 
reduction of Cadmium 
and Plumbum 
accumulation in table 
beet plants. 
Інноваційні розробки 
молоді в сучасному 
овочівництві: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практична 
конференція молодих 
учених (3 жовтня 2019 
р. сел. Селекційне 
Харківської обл.) 
Інститут овочівництва 
і баштанництва 
НААН. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. С.135-
136. 
10. Дацко Т. М., 
Качмар Н. В., Дидів А. 
І., Багдай Т. В. 
Вивчення 
фітотоксичності іонів 



кадмію за фізіолого-
хімічними 
показниками. Світові 
тенденції сучасних 
наукових досліджень: 
збірник наукових 
матеріалів ХХXV 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Вінниця 28 жовтня 
2019 р.) Вінниця, 
2019. Ч.4. С. 29. 
11. Dydiv A., Dydiv O., 
Dydiv I. Reduction 
mobility of cadmium 
ions in soil and 
decrease of their 
translocation in 
beetroot plants by 
applying of fertilizers 
and ameliorants. Le 
tendenze e modelli di 
sviluppo della ricerсhe 
scientifici: Raccolta di 
articoli scientifici 
«ΛΌГOΣ» con gli atti 
della Conferenza 
scientifica e pratica 
internazionale (13 
marzo 2020. Roma, 
Italia) «Piattaforma 
scientifica europea», 
Roma, 2020. T.1. P. 60-
62. 
Качмар Н. В., Дацко Т. 
М., Іванків М. Я., 
Дидів А. І.  Текстильні 
відходи як загроза 
екологічній безпеці 
людства. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XX 
Міжнародного наук.-
практ. форуму (м. 
Львів, 17–19 вересня 
2020 р.). Львів: ННВК 
«АТБ», 2020. С. 136–
139. 

Стажування: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України,
25.09.2017р. – 
06.10.2017р. програма  
стажування: 
«Інноваційні 
технології при 
викладання 
дисципліни: Екологія 
та захист 
навколишнього 
середовища». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації:СС 
00493706/004148-17 
від 06 жовтня 2017 
року.
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника:  
№24 (НА0000012) від 
1 грудня 2017 року.



 (можливість 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань екології)
Член Всеукраїнської 
екологічної ліги. 
Квиток №5580

119564 Брух Оксана 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 5837, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
40820, 

виданий 
22.12.2014

19 Діловий 
протокол та 
етикет

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Brukh O.O. 
Functioning 
peculiarities of 
agricultural enterprises 
on the market of 
organic products. 
Present-day 
entrepreneurship: 
national problems and 
the international 
development 
experience: research 
articles.  B&M 
Publishing, San 
Francisco, California, 
USA.  2014. P. 4 – 7.
2. Брух О.О., 
Бернацька І.Я., 
Мітюшкіна Х.С. 
Розвиток 
міжрегіонального 
співробітництва в 
умовах посилення 
євроінтеграційних 
процесів. Вісник 
маріупольського 
державного 
універ¬ситету. 2015.  
С. 166-174.
3.Брух О.О., 
Бернацька І. Я., Гошко 
Т. Д. Особливості 
дорадницької 
діяльності у 
Львівській області. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. 2016.  Т. 9, № 
1-2.  С. 82-89. 
4.Брух О.О., 
Бернацька І.Я., 
Погорецький М.О. 
Управління 
ревіталізацією 
туристичних об’єктів 
як інструментом 
залучення іноземних 
інвестицій. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ. 2017., 
Т.10, №1-2. С.57-65. 
5.Брух О.О. 
,Гринкевич С. С., 
Бернацька І.Я. 
Дослідження впливу 
маркетингового 
середовища території 
громади на розвиток 
ОТГ. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ.  2018., 
Т.11, №1. С.57-67. 
6. Брух О.О., 



Гринкевич С.С., Когут 
М.В. Сучасний стан 
використання 
трудового потенціалу 
в контексті новітніх 
вимог суспільного 
розвитку. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ.  
Дубляни,  2019., Т.12, 
№1-2. С.44-59. 
7. Брух О. О., 
Хірівський Р. П., 
Бернацька І. Я., 
Мітюшкіна Х. С.  
Методологічні 
аспекти стратегічного 
планування у 
контексті розвитку 
об’єднаних 
територіальних 
громад України. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. Дубляни, 2019. 
Т.12, № 1-2. С. 57-69. 
8. Брух О.О., 
Гринкевич С.С., 
Зрайло І.І. Аналіз 
структурного змісту 
зернопродуктового 
підкомплексу АПК. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. Дубляни, 2020. 
Т.13, № 1-2.С.63-73.
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. В.В. Снітинський, 
Н.Б.Завальницька, 
О.О. Брух. Діловий 
етикет в 
міжнародному бізнесі: 
навчальний посібник.  
Львів, ЛНАУ, 2009. 
225с. (Гриф МОН 
України лист № 
1.4/18-Г-1950 від 
16.08.04р.
). (18 друк. арк.)  
2. Антонюк Г.Я., 
Бернацька І.Я., 
Матійчук О.І., Брух 
О.О. Міжнародні 
економічні відносини 
: практикум. Львів: 
Український 
бестселер, 2011. 158с. 
(Рекомендований 
Вченою радою ЛНАУ).  
3. Брух О.О. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: колективна 
монографія / за ред. 
П.С.Березівського. - 
Львів: Український 
бестселер, 2011.-
С.386- 402. 
(авторський внесок 
0,35 д.а.)
4. Янишин Я.С., 
Бернацька І.Я., О.О. 
Брух О.О., Антонюк 



Г.Я Міжнародні 
економічні відносини 
: підручник. Львів: 
Український 
бестселер, 2016. 153с. 
(Рекомендований 
Вченою радою ЛНАУ).  
5. Брух О.О. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я. С. Янишин.  
Львів, 2016. С. 491-
493.
6. Гринкевич С.С., 
Іляш О.І., Брух О.О., 
Хірівський  Р.П.,  
Бернацька І.Я., 
Крижалко М.Б. 
Формування 
кадрового потенціалу 
об’єднаних 
територіальних 
громад : навчально-
методичний посібник. 
Львів: Бадікова Н.О., 
2017.  120с. 

Стажування: 
Донецький 
національний 
університет ім. Василя 
Стуса, 17.10.2016 р. – 
17.04.2017 р., тема: 
«Міжнародна торгівля 
як провідна форма 
міжнародних 
економічних 
відносин», (звіт про 
стажування, довідка 
№ 05/01.1.3-38 від 
18.04.2017 р.
Старопольська вища 
школа у м. Кельце 
23.11.18-23.05.19 рр. 
тема: «Організація 
ділових зустрічей із 
бізнес-партнерами», 
(звіт про стажування, 
сертифікат).

119564 Брух Оксана 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 5837, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
40820, 

виданий 
22.12.2014

19 Основи 
ділового 
економічного 
спілкування

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Brukh O.O. 
Functioning 
peculiarities of 
agricultural enterprises 
on the market of 
organic products. 
Present-day 
entrepreneurship: 
national problems and 
the international 
development 
experience: research 
articles.  B&M 
Publishing, San 
Francisco, California, 
USA.  2014. P. 4 – 7.
2. Брух О.О., 
Бернацька І.Я., 



Мітюшкіна Х.С. 
Розвиток 
міжрегіонального 
співробітництва в 
умовах посилення 
євроінтеграційних 
процесів. Вісник 
маріупольського 
державного 
універ¬ситету. 2015.  
С. 166-174.
3.Брух О.О., 
Бернацька І. Я., Гошко 
Т. Д. Особливості 
дорадницької 
діяльності у 
Львівській області. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. 2016.  Т. 9, № 
1-2.  С. 82-89. 
4.Брух О.О., 
Бернацька І.Я., 
Погорецький М.О. 
Управління 
ревіталізацією 
туристичних об’єктів 
як інструментом 
залучення іноземних 
інвестицій. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ. 2017., 
Т.10, №1-2. С.57-65. 
5.Брух О.О. 
,Гринкевич С. С., 
Бернацька І.Я. 
Дослідження впливу 
маркетингового 
середовища території 
громади на розвиток 
ОТГ. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ.  2018., 
Т.11, №1. С.57-67. 
6. Брух О.О., 
Гринкевич С.С., Когут 
М.В. Сучасний стан 
використання 
трудового потенціалу 
в контексті новітніх 
вимог суспільного 
розвитку. Аграрна 
економіка: Науковий 
журнал ЛНАУ.  
Дубляни,  2019., Т.12, 
№1-2. С.44-59. 
7. Брух О. О., 
Хірівський Р. П., 
Бернацька І. Я., 
Мітюшкіна Х. С.  
Методологічні 
аспекти стратегічного 
планування у 
контексті розвитку 
об’єднаних 
територіальних 
громад України. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. Дубляни, 2019. 
Т.12, № 1-2. С. 57-69. 
8. Брух О.О., 
Гринкевич С.С., 
Зрайло І.І. Аналіз 
структурного змісту 
зернопродуктового 
підкомплексу АПК. 
Аграрна економіка: 
Науковий журнал 
ЛНАУ. Дубляни, 2020. 
Т.13, № 1-2.С.63-73.



Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. В.В. Снітинський, 
Н.Б.Завальницька, 
О.О. Брух. Діловий 
етикет в 
міжнародному бізнесі: 
навчальний посібник.  
Львів, ЛНАУ, 2009. 
225с. (Гриф МОН 
України лист № 
1.4/18-Г-1950 від 
16.08.04р.
). (18 друк. арк.)  
2. Антонюк Г.Я., 
Бернацька І.Я., 
Матійчук О.І., Брух 
О.О. Міжнародні 
економічні відносини 
: практикум. Львів: 
Український 
бестселер, 2011. 158с. 
(Рекомендований 
Вченою радою ЛНАУ).  
3. Брух О.О. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону 
України: колективна 
монографія / за ред. 
П.С.Березівського. - 
Львів: Український 
бестселер, 2011.-
С.386- 402. 
(авторський внесок 
0,35 д.а.)
4. Янишин Я.С., 
Бернацька І.Я., О.О. 
Брух О.О., Антонюк 
Г.Я Міжнародні 
економічні відносини 
: підручник. Львів: 
Український 
бестселер, 2016. 153с. 
(Рекомендований 
Вченою радою ЛНАУ).  
5. Брух О.О. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я. С. Янишин.  
Львів, 2016. С. 491-
493.
6. Гринкевич С.С., 
Іляш О.І., Брух О.О., 
Хірівський  Р.П.,  
Бернацька І.Я., 
Крижалко М.Б. 
Формування 
кадрового потенціалу 
об’єднаних 
територіальних 
громад : навчально-
методичний посібник. 
Львів: Бадікова Н.О., 
2017.  120с. 

Стажування: 
Донецький 



національний 
університет ім. Василя 
Стуса, 17.10.2016 р. – 
17.04.2017 р., тема: 
«Міжнародна торгівля 
як провідна форма 
міжнародних 
економічних 
відносин», (звіт про 
стажування, довідка 
№ 05/01.1.3-38 від 
18.04.2017р.
Старопольська вища 
школа у м. Кельце 
23.11.18-23.05.19 рр.
тема: 
«Організаціяділовихз
устрічейізбізнес-
партнерами»,
 (звіт про стажування, 
сертифікат)

119564 Брух Оксана 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 5837, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
40820, 

виданий 
22.12.2014

19 Конфліктологі
я та теорія 
переговорів

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Brukh O.O. 
Functioning 
peculiarities of 
agricultural enterprises 
on the market of 
organic products. 
Present-day 
entrepreneurship: 
national problems and 
the international 
development 
experience: research 
articles.  B&M 
Publishing, San 
Francisco, California, 
USA.  2014. P. 4 – 7.
2. Брух О.О., 
Бернацька І.Я., 
Мітюшкіна Х.С. 
Розвиток 
міжрегіонального 
співробітництва в 
умовах посилення 
євроінтеграційних 
процесів. Вісник 
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літератури, 2019. С. 
100-113. (0,5 д. а.).
10. Губені Ю.Е. 
Підприємнцтво і 
торгівля. Вступ до 
спеціальності. 
Літературні реляції, 
економічні та 
біхевіоритичні 
рефлексії: навчальний 
посібник. – Львів: КП 
«Камянка-Бузька 
районна друкарня», 
2020. – 192 с.
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Підготував сімох 
кандидатів 
економічних наук:
1. Гилка М. Д. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
2. Липчук Т. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
3. Костецька І. І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.).
4. Оліщук П. О. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2012 р.).
5. Оліховська М. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2013 р.).
6. Коверко Ю. А. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2014 р.).
7. Ціолковська С.І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2019 р.). 
Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
1. Участь у 
Міжнародному 
проекті RSS 163\1997, 
1997р.;
2. Участь у 
міжнародному проекті 
МФ «Відродження», 
1996р., 1998р.;
3. Участь у Програмі 
«Бізпро», USAID, 
2001-2005рр.;
4. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 



EkoRys, Netherland, 
2003р.
5. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
CCB, Sweden, 2005-
07р
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
«Соціологічний 
моніторинг земельних 
відносин у вибраних 
селах», 2018р.
2. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
"РСП "Шувар", 2020 р
2. Член редакційних 
колегій журналів:
Інвестиційна 
економіка, Тернопіль;
Аграрна економіка, 
Львів;
 Acta Oeconomica 
Pragensia, Прага, 
Чехія
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
1. Завідувач кафедри 
права і 
підприємництва  з 
2006 року до 2018 
року
2. Завідувач кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності з 2018 року
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук. 
Львівський 
національний 
аграрний університет 
(з 2007 р. дотепер).
2. Виступав опонентом 



5 докторських і 5 
кандидатських 
дисертацій.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників,  
методичних 
рекомендацій 
1. Губені Ю.Е., 
Костецька І.І. Кейс-
метод у вивченні 
основ підприємництва 
: навч. посібник-
практикум для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Львів. 2017, 104с. 
2. Губені Ю.Е. Основи 
підприємництва: 
лекційний помічник. 
Методичні 
рекомендації – 
презентаційні слайди 
до вивчення 
навчального курсу 
"Основи 
підприємництва", 
Львів: Українські 
технології. 2013, 38 с.
3. Губені Ю.Е., Колот 
А.М., Нестеренко С.С., 
Булуй О.Г. 
Організація 
агробізнесу : типова 
програма курсу 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ОКР 
"Бакалавр" напряму 
навчання "Економіка 
підприємств", 
"Менеджмент 
організацій". К. : 
НМЦ: Аграрна освіта, 
2011 с. 24
4. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 38 с.
5. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 24 с.
Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце.
1. Член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Івано-
Франківськ, ПНУ ім. 
В. Стефаника;
2. I етап студентської 
олімпіади з 
Правознавства, 
Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника, 
2016р. студент Дорош 
В. М. (3 місце серед 
аграрних ВНЗ)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Регуляторна 
політика та дозвільна 
система в бізнесі: 
довідник підприємця 
/за ред. О. Савчука, І. 
Гайворонської та Ю. 
Губені . Луцьк : 
ІАДРП, 2012. 160 с. 
ISBN 978-966-2379-51-
8
2. Земельні 
очікування селян: 
результати та аналіз 
соціологічного 
моніторингу 
земельних відносин / 
Ю.Е. Губені, В.Р. 
Крупа, Н.В. 
Маркович, Г.В. Батюк 
та ін. / за ред. проф. 
Губені Ю.Е.  Львів: 
Растр-7, 2018. 72 с.
3. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план вирощування 
моркви столової. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 159-173. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
4. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
господарствах. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 101-115. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
5. Губені Ю. Е. 
Моніторинг 
земельних очікувань 
на локальному рівні. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 



інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів : ЛНАУ. 
2018. Вип. 18. С. 54 
(0,05 д. а.).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член 
Всеукраїнського 
конгресу економістів-
аграрників; з 2002р.
2. Член Спілки 
економістів України; з 
2010р.
3. Академія 
економічних наук 
України, № 659 від 
14.10.2010р
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультування: ТзОВ 
«Агро ЛВ Лімітед», м. 
Львів, Агенція 
місцевого розвитку, м.  
Радехів; Агенція 
місцевого розвитку м. 
Камянка Бузька;
Виробничий стаж: з 
1986-1990 рр. 
Головний економіст 
колгоспу ім. Кутузова, 
Локачинський район 
Волинська обл. ( 5 
років).

Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах 
(Республіка Польща), 
10.05.2019 р. – 
11.11.2019 р.  Наказ 
№67 від 03.05.2019 р., 
сертифікат про 
проходження 
стажування

192197 Гнатишин 
Людмила 
Богданівна

В.о.завідува
ча кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

«Облік і 
аудит», 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008181, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 14189, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
16765, виданий 

19.04.2007

23 Податкові 
розрахунки і 
контроль

Наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L., 
Prokopyshyn O. 
Improvement of the 
mechanisms of land use 
of farming enterprises 
in Ukraine. 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19 Issue 3. P. 
379-386. Web of 
Science  ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 



2. Lypchuk V.,  
Hnatyshyn L. 
Competitive advantages 
of farming enterprises 
in Ukraine: a methodic 
approach to diagnostics 
of the added value of 
products. Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
2019. Vol. 19. Issue 3. 
P. 387-392. Web of 
Science   ISSN 2284-
7995, ISSN Online 
2285-3952. URL:  
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.19
_3/volume_19_3_2019.
pdf 
Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гнатишин Л. Б. 
Бухгалтерське 
відображення 
відтворення 
виробничого 
потенціалу 
сільськогосподарських 
підприємств. Наукові 
праці: наук.-метод. 
журнал. 2015. Вип. 
253. Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. Т. 265. 
Економіка. С. 58–64.
2. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Специфіка побудови 
системи обліку у 
тваринництві. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№ 23 (1). С. 81-86.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Поверляк Т. І. 
Валоризація аграрної 
продукції в системі 
бухгалтерського 
обліку фермерських 
господарств. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. №40. С. 
438-446.
4. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О.С., 
Малецька О.І. 
Модернізація системи 
оподаткування 
підприємств з 
урахуванням 
європейського 
досвіду. Ефективна 
економіка. 2020. № 5. 
С. 45-49.
5. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 



вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Організація обліку: 
навч. посіб. / Л. Б. 
Гнатишин, О. С. 
Прокопишин. 2-ге 
вид. перер. і доп., – 
Львів: «Магнолія 
2006», 2016. – 438 c.
2. Гнатишин Л. Б. 
Виробничий 
потенціал 
фермерських 
господарств: 
монографія.  Львів: 
Сполом, 2018. 404 с.
3. Практичний 
посібник для фермера 
(організаційно-
економічні та правові 
аспекти) [Янишин Я. 
С., Гончаренко  Л. В., 
Мацьків Г. В., 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Марків Г.В.]. 2-ге вид. 
перер. і доп. / за заг. 
ред. Янишина Я. С. 
Кам’янка-Бузька: КП 
«Кам’янка-Бузька 
районна друкарня». 
2020. 420 с.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Виконання функцій 
керівника проекту за 
госпдоговірною 
тематикою 
«Формування системи 
управлінського обліку 
для ПП «Край», 2020 
рік.
2. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу Львівського 
національного 
аграрного 
університету «Аграрна 
економіка».
3. Член редакційної 
колегії Вісника 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК.
2. Керівник наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК»



Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
2007-2012 рр. – 
заступник декана 
економічного 
факультету 
З 1.09.2020 р. і по 
теперішній час в.о. 
завідувача кафедри 
обліку та 
оподаткування 
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 у 
Львівському 
національному 
аграрному 
університеті
2. Опонування 
дисертації Підгорного 
Анатолія Вікторовича 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук на 
тему «Підвищення 
ефективності 
виробництва 
продукції свинарства 
у 
сільськогосподарських 
підприємствах» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності). 
3. Опонування 
дисертації Биби 
Валентини 
«Організаційно-
економічні аспекти 
розвитку фермерських 
господарств в Україні» 
(08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами – за 
видами економічної 
діяльності).
Наявність виданих 
навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних завдань  і 
самостійної роботи 
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр»  (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.



2. Облік і звітність в 
оподаткуванні. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 « 
Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автори 
Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С.), 
2020р.
3. Податкові 
розрахунки та  
контроль. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр» (автор 
Гнатишин Л. Б.), 2019 
р.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Квас Василина - 
диплом ІІ ступеня у 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності  
«Бухгалтерський 
облік, аналіз і аудит» 
у Київському 
національному 
торгово-економічному 
університеті, 2015 р.
Робота у складі журі ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» (Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
iнститут», м. Харків, 
2019р.).
30.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Гнатишин Л.Б. 
Фермерські 
господарства 
Карпатського регіону 
України в контексті  
соціально-
економічної доктрини 



їх розвитку. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №2. С. 12-18.
2. Гнатишин Л.Б. 
Організаційні аспекти 
та процедура 
формування 
фінансової звітності. 
Електронне наукове 
видання з 
економічних наук 
«Modern Economics». 
2017. №4. С. 43-51.
3. Гнатишин Л. Б., 
Прокопишин О. С., 
Дранус Л. М. 
Академічна 
мобільність студентів 
як напрям 
трансформації вищої 
освіти. Маркетинг 
освіти в умовах 
глобалізацій них 
викликів: колективна 
монографія / за заг. 
ред. С. Ю. Хамініч. 
Дніпро: Пороги, 2020. 
С. 156–164.
4. Гнатишин Л. Б. 
Організаційні 
моменти та земельно-
майнові питання 
створення 
фермерського 
господарства. 
Агроеліта. 2019. № 
12(83). С. 10-13. 
5. Гнатишин Л.Б. 
Специфіка 
виробничої діяльності 
фермерських 
господарств. 
Агроеліта. 2020. № 1-
2(84-85). С. 10-11.
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Консультант 
консультаційно-
дорадчого центру при 
департаменті 
агропромислового 
розвитку Львівської 
ОДА.

Стажування:
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, тема 
«Забезпечення 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
бухгалтерського 
обліку»,  довідка 
№2115-В від 
14.05.2015 року;
Старопольська Вища 
школа, м. Кельце, 
Республіка Польща.
(23.11.2018-
23.05.2019р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 



умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін 
«Організація обліку», 
«Облік і звітність в 
оподаткуванні»

54657 Ціцька Надія 
Євгенівна

Доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 007210, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента ДЦ 
045105, 
виданий 

15.12.2015

28 Бухгалтерськи
й облік

Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Ціцька Н. Є. 
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення / Н. Є. 
Ціцька // Глобальні та 
національні проблеми 
економіки, 
Миколаївський 
національний 
університет  ім. В. О. 
Сухомлинського. 
Випуск №6, липень 
2015р. Миколаїв. – С. 
897 - 901 
2. Брик  Г. В., Ціцька 
Н.Є. Організаційні 
аспекти обліку 
фінансових 
результатів діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. Львів, 
2017. № 24(1).  С.59 – 
63.
3. Ціцька Н. Є. Облік і 
оцінка земель 
сільськогосподарськог
о призначення в 
сучасних умовах /Н. Є. 
Ціцька, Г. В. Брик, Т. І. 
Поверляк// Аграрна 
економіка. – 2016. - 
№3- 4. – С. 111-120.
4. Брик Г. В. Ціцька Н. 
Є., Поверляк Т. І. 
Витрати, доходи і 
фінансові результати 
як об’єкти облікової 
політики 
підприємства. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2018. 
№24 (1). С. 59-63.
5. Ціцька Н.Є., 
Мацьків Г.В., 
Малецька О.І. 
Національна та 
міжнародна практика 
обліку витрат на 
виробництво 
продукції 
рослинництва та 
методика її 
калькулювання. 
Вісник Львівського 



національного 
аграрного 
університету: 
економіка АПК. 2019. 
№26. С. 59-63 (0,7 
друк. арк.)
6. Мацьків Г. В., 
Ціцька Н. Є., 
Мирончук З. П. 
Обліково – аналітичне 
забезпечення 
електронної комерції 
в аграрному бізнесі.  
Економічний простір. 
Збірник наукових 
праць.-№153.-
Дніпро:ПДАБА, 
2020.С.105-110 
7. Гнатишин Л.Б., 
Прокопишин О.С., 
Ціцька Н.Є. Звітність 
аграрних 
підприємств: 
зарубіжна й 
вітчизняна практика. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2020. Том. 
5. №1. С. 213-218.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Відповідальний 
виконавець науково – 
дослідної роботи за 
договором № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р. на тему: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай» 
Золочівського р-ну). 
2.Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1. Ціцька Н.Є., Лиса 
О.В., Андрушко Р.П. 
Облік в зарубіжних 
країнах. Методичні 
рекомендації для  
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2019р.
2. Малецька О.І., 
Ціцька Н.Є., 
Жидовська Н.М.  
Бухгалтерський облік. 
Методичні 



рекомендації для 
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи  
студентами 
спеціальності 073 
«Менеджмент» ОС 
«Бакалавр», 2019р..
3. Ціцька  Н.Є., 
Мирончук З.П., 
Малецька О.І. 
Бухгалтерський облік. 
Методичні 
рекомендації  для  
написання курсових 
робіт студентами 
спеціальності 071 
«Облік  і 
оподаткування»  ОС 
«Бакалавр», 2020р.
30.14 Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком
- З 2020 року керівник 
кафедрального 
студентського 
наукового гуртка 
«Облік – мова 
бізнесу».
- Велінець Наталія - 
Ш місце у ІІ-му етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
бухгалтерського 
обліку, аналізу і 
аудиту у 2015р. ТНЕУ
- Михальчук Лілія - 
диплом ІІ ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Організація і 
методика аудиту» у 
Миколаївському НАУ 
(08-10 квітня 2019 р.)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Ціцька Н.Є.  
Актуальні питання 
обліку земель 
сільськогосподарськог
о призначення/ Н.Є. 
Ціцька, Г.В.  Брик // 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів. – 2016. – С. 542-
547. (0,3 друк. арк.). 
2. Bryk G. V. 
Theoretical and 
practical aspects of 
accounting agricultural 
land [Online] / G. V. 
Bryk,  N. E. Cic’ka, T. I. 



Poverlyak // // 
Economic Processes 
Management: 
International Scientific 
E-Journal. 2017. № 1. 
Available: 
http://epm.fem.sumdu.
edu.ua/download/2017
_1/epm2017_1_4.pdf
 3. Ціцька Н. Є.,  Брик 
Г. В., Мирончук З. П. 
Формування 
ефективної облікової 
політики в частині 
податкових платежів. 
Cross-border 
cooperation as a vector 
of development of small 
and medium 
enterprises of Ukraine 
with V-4 countries: 
Scientific works. 
Bratislava, 2017. С. 331- 
338. (0,44 друк. арк.).
4. Mironchuk Z., Titska 
N., Andrushko R. 
Prerequisites for 
implementation of 
environmental 
accounting at 
enterprise. Abstracts of 
II International 
Scientific and Practical 
Conference, Barcelona, 
Spain, 24-25 February 
2020.С. 436-440.
5. Ціцька Н.Є., 
Мирончук З.П., Хомка 
В.М.,Андрушко Р.П. 
Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів. Вчені 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву: каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В. В. Снітинського, І. 
Б. Яціва. Вип. 20. 
Львів: Львів. нац. 
аграр. ун-т, 2020. С.60
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
- бухгалтер колгоспу 
«Світанок» 1985-1988 
рр.
- бухгалтер учгоспу 
«Дублянський» 1988 - 
1991
- бухгалтер об’єднання 
«Львівплодоовочторг
» 1991- 1992  
 
Стажування:
1.Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, кафедра 
обліку і аудиту, 
Довідка № 3165, тема: 
"Особливості методів 
викладання і 
навчання 



бухгалтерського 
обліку у вищій школі", 
від 05.07.2016р.
2.Сертифікат про 
проходження 
стажування у Вищій 
Старопольській школі 
в Кєльцах з 
10.05.2019р. по 
11.11.2019р
Тема: «Формування 
облікової політики 
підприємства за 
міжнародними 
стандартами обліку і 
фінансової звітності».

52701 Сиротюк 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

Економіка і 
організація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001076, 

виданий 
25.06.1998, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

12180, виданий 
20.04.2006

23 Економіка 
підприємства і 
міжнародна 
економіка

30.1. Наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Yankovska K., 
Syrotyuk H., Syrotyuk 
S., Konieczny R. Unit 
Cost of Energy, 
Obtained by the 
Methane Fermentation 
Technology of 
Agricultural Biomass 
Conversion. In: Mudryk 
K., Werle S. (eds) 
Renewable Energy 
Sources: Engineering, 
Technology, 
Innovation. Springer 
Proceedings in Energy. 
Springer, Cham. 2018. 
Chapter No 23. р. 241-
251. .(Web of Science)
30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Сиротюк Г. 
Екологічні витрати 
сільськогосподарських 
підприємств: облік і 
внутрішній аудит 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2017. 
№ 24 (1). С. 64-68 (0,5 
друк. арк.) фахове 
видання
2. Syrotyuk H. Social 
responsibility of 
business as a direction 
to improve social 
development of 
agrarian enterprises. 
Аграрна економіка. 
Науковий журнал 
Львівського НАУ. 
2017.  Т. 10.  № 3-4. С. 
61-67
3. Сиротюк Г., 
Янковська К. 
Соціальна звітність 
компаній як 



інструмент соціально 
відповідального 
бізнесу. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2018. 
№ 25 (1). С. 159-162 
4. Сиротюк Г.  
Концептуальні засади 
сталого розвитку 
аграрних 
підприємств. Аграрна 
економіка. Науковий 
журнал Львівського 
НАУ. 2018.  Т. 11.  № 
3-4. С. 87-95
5. Сиротюк Г., 
Янковська К., 
Калеберда Т. Розвиток 
аграрного сектору на 
засадах біоекономіки. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
економіка АПК. 2019. 
№ 26. С. 15-19 
6. Сиротюк Г. Роль 
біоекономіки у 
сталому розвитку. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В. І. 
Вернадського : серія : 
Економіка і 
управління. Т. 30 (69). 
№ 6, 2019 частина 1 С. 
35-40 
7. Сиротюк Г.В. 
Соціальний складник 
сталого розвитку 
сільського 
господарства. 
Приазовський 
економічний вісник. 
Електронний 
науковий журнал, 
випуск 2 (19). 
Запоріжжя. 
Класичний приватний 
університет. 2020. С. 
65-71. URL: 
http://pev.kpu.zp.ua
30.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії 
1. Петришин Л.П., 
Сиротюк Г.В. Звітність 
підприємств: навч. 
посіб. Львів: 
«Магнолія 2006», 
2015. 436 c.(Гриф 
Міністерства освіти і 
науки україни, лист № 
1/11-14491 від 
10.09.2014 р.) 
2. Облік в банках. 
Практикум [Текст] : 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
СПОЛОМ, 2015. 302 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 



Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(протокол № 12 від  
14.05.2015 р.))
3. .Облік в банках. 
Практикум: 
навчальний посібник. 
/ [Я. С. Янишин, Н. М. 
Жидовська, Г. В. 
Сиротюк, Т. Д. 
Гром’як] – Львів : 
Магнолія - 2006, 2015. 
315 с.
4. Костирко І.Г., 
Янковська К.С., 
Сиротюк Г.В., 
Сиротюк С.В., 
Савченко Є.В. 
Ефективність 
використання біомаси 
для 
енергозабезпечення 
сільськогосподарських 
підприємств.  
Монографія. Львів : 
«Магнолія» 2006». 
2019. 198 с.
5. Обліково-фінансове 
забезпечення сталого 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
України на 
інноваційній основі: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Г.Є. Павлової та 
І.П. Приходька. – 
Дніпропетровськ: 
Герда, 2015. (авт. 
внесок 0,3 друк. арк.).
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри
Заступник декана 
економічного 
факультету 2004-2015 
рр.
Заступник завідувача 
кафедри обліку та 
оподаткування  з 
навчально-
методичної роботи 
2015-2017 н.р.
 Заступник завідувач 
кафедри економіки з 
навчально-
методичної роботи. З 
01.09.2017 р.  і по 
теперішній час
30.11. Участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента
1. Офіційний опонент 
по дисертації Шуляка 
Богдана Вікторовича 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 



видами економічної 
діяльності).  Тема 
роботи «Розвиток 
екологічно 
орієнтованого 
підприємництва на 
сільських територіях», 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університеті (31 
травня 2019 р.)
2. Офіційний опонент 
по дисертації Зигрій 
Ольги 
Володимирівни. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності).  Тема 
роботи: «Формування 
економічних відносин 
в інтегрованому 
бурякоцукровому 
виробництві», у 
Тернопільському 
національному 
економічному 
університеті (23 квітня 
2009 р.)
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.  Сиротюк Г.В., Яців 
С.Ф. Економіка 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 051 – 
Економіка. Частина І. 
Львів: ЛНАУ. 2019. 52 
с.
2. Сиротюк Г.В., Яців 
С.Ф. Економіка 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 051 – 
Економіка. Частина ІІ. 
Львів: ЛНАУ. 2020. 56 
с.
3. Сиротюк Г.В., Яців 
С.Ф., Щербата І.В. 
Економіка 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації до  
виконання 
практичних робіт та 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Бакалавр»  
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 



«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 073 
«Менеджмент», 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Львів: 
ЛНАУ. 2019. 52 с.
4. Сиротюк Г.В., 
Янковська К.С. 
Публічні закупівлі. 
Методичні 
рекомендації  до 
виконання  
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів ОС 
«Магістр» 
економічних 
спеціальностей. Львів: 
ЛНАУ. 2020. 24 с.
5. Сиротюк Г.В. 
Економіка 
підприємства. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних завдань 
для студентів ННІЗПО 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ОС 
Бакалавр. Львів: 
ЛНАУ.  2019. 26 с.
6. Янишин Я.С., 
Сиротюк Г.В., 
Янковська К.С.,  
Аудит.  Методичні 
рекомендації  до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для студентів 
економічного 
факультету ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування». 
Львів: ЛНАУ. 2020. 68 
с.
30.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)
1. Михальчук Лілія - 
диплом ІІІ ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 



університеті (м. 
Кам’янець-
Подільський, 05-
06.04.2018 р.). 
2. Юськів Мар’яна - 
диплом ІІІ ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка сільського 
господарства та АПК» 
у Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті (м. 
Кам’янець-
Подільський, 09-10 
квітня 2020 р.).
3. Хвалібота Світлана - 
диплом І ступеня у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» у Львівському НАУ 
(17-19 квітня 2019 р.) 
4. Відповідальний 
секретар ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» у 2018 та 2019 роках.  
30.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
З 2015 р. – член 
Міжнародної 
Громадської 
Організації «Рада 
незалежних 
бухгалтерів та 
аудиторів».
З 2016 р. – член 
Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і 
фінансистів АПК 
України.

Стажування:
Варшавський  
університет наук про 
життя, (Польща). 
«Підвищення 
ефективності 
викладання 
дисциплін 
«Економіка», 
«Аудит», «Організація 
і методика аудиту». 
30.03.2017- 06.10.2017 
рр. Сертифікат 
виданий 06.10.2017 р.
ТДВ «Інститут обліку і 
фінансів» м. Київ. 
Сертифікований 
професійний 
бухгалтер агробізнесу 
(САРА). 30.03.16-
01.07.16 р. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації. 12СПК 
989391від 05.07.2016 
р.



306441 Бурда 
Степан 
Ярославович

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 61759, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32063, 

виданий 
26.09.2012

13 Фінансове 
право України

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Бурда С.Я. 
Юридичний аналіз 
покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі як 
виду основного 
покарання за КК 
України / С.Я. Бурда 
// Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор М.М. 
Цимбалюк. – Л.: 
ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 
4. – С. 246–255.
2. Бурда С.Я. 
Юридичний аналіз 
спеціальної 
конфіскації майна як 
іншого засобу 
кримінально-
правового характеру 
за КК України / С.Я. 
Бурда // Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор  В.В. Середа. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2014. 
– Вип. 4. – С. 221-230.
3. Бурда С.Я. Зміст 
кримінально-
виконавчої 
характеристики 
засуджених до 
позбавлення волі 
жінок / С.Я. Бурда // 
Науковий вісник 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор В.В. Середа. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2016. 
– Вип. 2. – С. 266-274.
4. Бурда С.Я. 
Покарання у виді 
довічного 
позбавлення волі в 
Україні: шлях до 
гуманізації / С.Я. 
Бурда / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р.І. Благута. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2017. – 
Вип. 4. – С. 279-287.
5. Бурда С.Я. Історія 



виникнення та 
сучасний стан 
покарання у виді 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні військово-
службовців / С.Я. 
Бурда / Науковий 
вісник Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ. 
Серія юридична. 
Збірник наукових 
праць / Головний 
редактор Р.І. Благута. 
– Л.: ЛьвДУВС, 2017. – 
Вип. 3. – С. 113-123.
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії:
1. Бурда С.Я. 
Особливості 
розслідування 
окремих видів 
злочинів: збірник 
методичних 
рекомендацій / за заг. 
ред. О.В. Авраменка, 
Р.І. Благути, О.В. 
Захарової. – Львів: 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2015. – 692 с.
2. Бурда С.Я. 
Розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної інальних 
правопорушень, 
пов’язаних з 
пошкодженням 
шляхів сполучення і 
транспортних засобів 
залізничної 
інфраструктури: 
методичні 
рекомендації / С.Я. 
Бурда, Ю.А. 
Коміссарчук, С.І. 
Марко, О.М. Могила – 
Львів: Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
2014. – 96 с.
Член Міжнародної 
громадської 
організації 
української секції 
Міжнародної 
поліцейської асоціації 
у Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
(осередок МГО УС 
МПА у ЛьвДУВС)
Виробничий стаж: 
робота на посаді 
юриста на ЛВ Насте. 
Львів УМВСУ на 
Львівська залізниця з 
2005-2007 рр.



Стажування: Інститут 
з підготовки фахівців 
для підрозділів 
Національної поліції 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх справ за 
професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації слідчих 
поліцій з 13.05.2019р.-
25.05.2019р. 
Реєстраційний номер 
СП 08571995/0226-19;
Кафедра права в 
Львівському інституті 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
з 21.10.2019р. по 
22.11.2019р. наказ 
№16-0 від 
04.10.2019р. OLD 
POLISH UNIVERSITY 
з 06.01.2019-
19.06.2020рр.

150826 Гуня Леся 
Михайлівна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.І.Франка, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Українська 
мова і 

література, 
англійська 

мова

25 Іноземна мова 
професійного 
спрямування 

30.2 Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Гуня Л.М. 
«Особливості 
організації 
самостійної роботи в 
процесі вивчення 
іноземної мовив 
аграрному ВНЗ» / 
Л.Я. Лихочвор, 
Н.М.Семко, Л.М.Гуня 
// Збірник науково-
методичних статей 
«Наука і методика». 
Київ.-2009.-С.88-90. 
2. Гуня Л.М., Добош 
І.І. , Бондарчук Л.Й.  
«Іноземна мова для 
спеціальних цілей як 
засіб виховання 
міжнародного 
орієнтованого 
спеціаліста.» // Вісник  
Черкаського 
університету. Серія 
педагогічн  науки.  
Випуск 18. Частина 2. 
– Черкаси: 
Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 2010. 
– С.55-58.[Видання 
ВАК] 
3. Гуня Л.М. Щодо 
перекладу давньо-
індійської байки 
«Ткач Сомілака» 
українською мовою. 
Науковий Вісник 
Міжнародного 
Гуманітарного 
Університету. Серія: 
Філологія. Випуск 37 
том 3. Одеса, 2018 р. – 
сс. 63-69  співатор: 
Джура М.З. ;
4. Гуня Л.М. 
Підрядковий 
переклад Вступу до 



збірника давньо-
індійських байок 
«Паньчатантра з 
коротким 
аналітичним 
коментарем. 
Закарпатські 
філологічні студії.# 9, 
Одеса, 2019 р. – сс. 56-
60. співатор: Джура 
М.З. ;
5. Гуня Л.М. 
Підрядковій переклад 
українською мовою 
давньоіндійської 
байки на санскриті 
“Про Дгарма Будгі та 
Папа Будгі” у 
порівнянні з 
літературним 
українським 
перекладом. “Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського”. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації (категорія 
“Б”). Київ, липень 
2020р.- сс.198-204. 
співатор: Джура М.З. 
30.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії.
1. Гуня Л.М., Грех 
О.В., Англійсько-
український словник 
базової термінології з 
агроінженерії. Львів: 
Львівський 
НАУ,2017.200с. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №9 
від 14.06.2017р.
2. Гуня Л. М., Грех О. 
В. Англо-український 
словник базової 
термінології з 
агрономії. Львів: 
Львівський НАУ, 
2018. 203с.  
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №9 
від 01.06.2018р. 
3. Гуня Л.М. English 
for students in 
Agronomy. 
Навчальний посібник 
для студентів ІІІ курсу 
факультету 
агротехнологій та 
екології  Львів-
Дубляни, 2019р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 8 
від 08.05. 2019 р.  
4. Гуня Л. М., Куцин 
О. Т. Навчальний 
посібник "English for 
lawyers" з англійської 
мови для студентів 



напряму підготовки 
"Право" ОС 
"Бакалавр". Львів-
Дубляни, 2020р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 11 
від 30.06. 2020 р.
5. 30.14 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й
6.  Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Агрономія» (ІІІ курс, 
повна та скорочена 
форми навчання). 
Львів. 2019. 40 с.
7. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Співавтор: Іщенко О. 
Я.- Львів 2020,  42 ст. 
8. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Іщенко О. Я.- Львів 
2020, 42 ст. 
9. Методичні 



рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 27 ст. (1,7 
др. арк.)
10. Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 15 ст. (0,9 
др. арк.)
11. 30.18     Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
12. Гуня Л.М. New 
effective teaching 
methods to attract your 
students. Наукові 
пошуки молоді у 
третьому тисячолітті: 
міжнародна наук.-
практ. конф. молодих 
учених, аспірантів і 
докторантів (м.Біла-
Церква,  18–19 трав. 
2017 р.). м.Біла-
Церква. 2017 р. С.17. 
(0,1д.а.).
13. Гуня Л. Teaching 
vocabulary to advanced 
students: a lexical 
approach. Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної  науки в 
країнах Європи та Азії 
: ІІІ Міжнародна 
наук.-практ. інтернет-
конф. Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Григорія Сковороди 
(Переяслав- 
Хмельницький, 30 
квіт. 2018 р.). 
Переяслав-
Хмельницький. 2018. 
С.192–194.
14. Гуня Л.М. 
Особливості щодо 
написання 



навчального 
посібника 
арономічного 
профілю в немовних 
вузах.// Матеріали ХХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму «Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій» - 
Львів 2019. с. 411-415.
15. Гуня Л.М. 
Особливості 
написання 
навчального 
посібника 
агрономічного 
профілю в немовних 
вузах. Матеріали XX 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму 17-19 вересня 
2019. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій. 
Львів, 2019р.- сс. 411-
415.
16. Hunia L. The 
Translation of Archaic 
words in Ukrainian 
Dumas. Співавтор: 
Турчин І.М. Альманах 
науки №5 (38). Київ, 
травень 2020. с. 47-48.

Стажування: 
24.04.2017 до 
24.05.2017: 2017р. - 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка Довідка № 
2505-В від 29.05.2017.

91524 Губені Юрій 
Едвардович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
доктора наук 
ДД 004508, 

виданий 
18.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005009, 
виданий 

25.04.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000311, 
виданий 

26.02.1998, 
Атестат 

професора 
12ПP 004654, 

виданий 
22.02.2007

30 Підприємницт
во та бізнес-
культура

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Hubeni Yuriy, Boyko 
Vitaliy, Olishchuk 
Petro. Business 
Environment 
Diagnostics in Rural 
Areas: Social and 
Psychological Aspect. 
Global and European 
Challenges for Food 
Production, 
Agribusiness and the 
Rural Economy. 
Agrarian Perspectives 
XXV. 25th Intern. 
scient. conf., Prague, 
2016, part II, p. 125 – 
132 (Web of Science)
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Губені Ю.Е. 



Особливості 
формування тарифів 
на аграрні послуги 
для особистих 
селянських 
господарств. Аграрна 
економіка, 2013, № 1-
2, т 6., С. 97-104.
2. Губені Ю.Е. 
Державне 
регулювання 
підприємництва у 
сільському 
господарстві: 
організаційно-правові 
основи. Науковий 
вісник ЛНУВМіБТ ім. 
С. Гжицького, т. 16, № 
1 (58), ч. 1, 2014, С. 
129-133
3. Губені Ю.Е., Сватош 
М. Організаційні 
особливості 
становлення фонду 
економічної 
підтримки сільського 
господарства в 
Чеській республіці. 
Аграрна економіка, 
2014, № 1-2, т – 7, С. 
12-15
4. Губені Ю.Е. Босіока 
В. Оренда землі у 
системі 
землекористування 
аграрних 
підприємств. Аграрна 
економіка, 2016, № 3-
4 т.9, с.74-79
5. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 
господарств у умовах 
адміністративної 
децентралізації. 
Економіка АПК, 2017, 
№ 1 (267), С. 68-73
6. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А., Оліщук 
П.О. Розвиток 
особистих селянських 
господарств в умовах 
інституціональних 
змін. Економіка 
України, 2017 № 3 С. 
59-67
7. Губені Ю.Е., Бойко 
В.В., Оліщук П.О., 
Крупа В.Р. 
Соціологічний 
моніторинг земельних 
очікувань селян. 
Вісник Сумського  
НАУ, Серія 
"Економіка і 
менеджмент", вип. 6 
(76). 2018 с. 16-20
8. Губені Ю. Е., 
Костецька І. І. 
Організаційно-правові 
форми 
сільськогосподарських 
підприємств у Чеській 
республіці: 
підприємницька 
структура. Вісник 
Прикарпатського 
національного 
університету ім. В. 
Стефаника: серія 



економіка, 2019. Вип. 
2. С. 42-46 (0,31 д. а., з 
них 0,22 д. а. Губені 
Ю. Е.).
9. Губені Ю. Е. 
Організаційні форми 
підприємництва та 
підприємництво: 
інформованість 
сільського населення. 
Інноваційна 
економіка. 2019. №5-6 
(80). С. 194-199. (0,68 
д. а.).
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Губені Ю.Е. 
Підприємництво: 
навчальний посібник. 
Львів: Українські 
технології. 2012, 688 с.
2. Губені Ю.Е., Андріїв 
В.І., Лавренюк Н. 
Підприємництво і 
агробізнес: 
навчальний посібник 
/ за ред.. Ю. Губені. 
Львів: Українські 
технології, 2012, 388 с.
3. Губені Ю.Е. Аграрна 
реформа в Чеській 
Республіці: від 
“оксамитової 
революції” до 
європейської 
інтеграції. Приклад 
гідний наслідування. 
Львів: Українські 
технології, 2002, 368с
4. Губені Ю.Е. 
Інституційне 
середовище 
трансформаційних 
процесів у сільському 
господарстві. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону /за 
ред. П. Березівського.  
Львів: Український 
бестселер, 2011, С. 
483-490
5. Губені Ю.Е., 
Оліховська М.В., 
Оліховський В.Я. 
Організація аграрного 
бізнесу: передумови 
становлення, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку: монографія. 
Львів: Ліга-Прес, 
2014. 206с.
6. Губені Ю.Е., Оліщук 
П.О. Розвиток 
сільських територій: 
підприємництво, 
місцеві ініціативи, 
самоорганізація : 
монографія. Львів : 
Ліга-Прес, 2014. 223 с
7. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 



господарств на рубежі 
інституційних змін: 
монографія. Львів : 
Укр. технології, 2016, 
186с.
8. Губені Ю. Е., Біттер 
О.А., Бондарчук В. В., 
Яців І.Б. та ін. 
Економічна реформа 
– очима села: 20 років 
потому: результати та 
аналіз повторного 
соціологічного 
опитування.  Львів: 
Українські технології, 
2017, 94 с
9. Губені Ю. Е. 
Інструментарій та 
інституції аграрної 
політики Чеської 
республіки у 
передаксесійний 
період. Аграрна 
політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи: кол. 
монографія / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. 
Київ: Центр учбової 
літератури, 2019. С. 
100-113. (0,5 д. а.).
10. Губені Ю.Е. 
Підприємнцтво і 
торгівля. Вступ до 
спеціальності. 
Літературні реляції, 
економічні та 
біхевіоритичні 
рефлексії: навчальний 
посібник. – Львів: КП 
«Камянка-Бузька 
районна друкарня», 
2020. – 192 с.
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Підготував сімох 
кандидатів 
економічних наук:
1. Гилка М. Д. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
2. Липчук Т. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
3. Костецька І. І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.).
4. Оліщук П. О. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2012 р.).
5. Оліховська М. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2013 р.).
6. Коверко Ю. А. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2014 р.).
7. Ціолковська С.І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2019 р.). 
Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 



категорії”
1. Участь у 
Міжнародному 
проекті RSS 163\1997, 
1997р.;
2. Участь у 
міжнародному проекті 
МФ «Відродження», 
1996р., 1998р.;
3. Участь у Програмі 
«Бізпро», USAID, 
2001-2005рр.;
4. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
EkoRys, Netherland, 
2003р.
5. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
CCB, Sweden, 2005-
07р
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
«Соціологічний 
моніторинг земельних 
відносин у вибраних 
селах», 2018р.
2. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
"РСП "Шувар", 2020 р
2. Член редакційних 
колегій журналів:
Інвестиційна 
економіка, Тернопіль;
Аграрна економіка, 
Львів;
 Acta Oeconomica 
Pragensia, Прага, 
Чехія
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
1. Завідувач кафедри 
права і 
підприємництва  з 
2006 року до 2018 
року
2. Завідувач кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності з 2018 року
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 



спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук. 
Львівський 
національний 
аграрний університет 
(з 2007 р. дотепер).
2. Виступав опонентом 
5 докторських і 5 
кандидатських 
дисертацій.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників,  
методичних 
рекомендацій 
1. Губені Ю.Е., 
Костецька І.І. Кейс-
метод у вивченні 
основ підприємництва 
: навч. посібник-
практикум для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Львів. 2017, 104с. 
2. Губені Ю.Е. Основи 
підприємництва: 
лекційний помічник. 
Методичні 
рекомендації – 
презентаційні слайди 
до вивчення 
навчального курсу 
"Основи 
підприємництва", 
Львів: Українські 
технології. 2013, 38 с.
3. Губені Ю.Е., Колот 
А.М., Нестеренко С.С., 
Булуй О.Г. 
Організація 
агробізнесу : типова 
програма курсу 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ОКР 
"Бакалавр" напряму 
навчання "Економіка 
підприємств", 
"Менеджмент 
організацій". К. : 
НМЦ: Аграрна освіта, 
2011 с. 24
4. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 38 с.
5. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 



методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 24 с.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце.
1. Член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Івано-
Франківськ, ПНУ ім. 
В. Стефаника;
2. I етап студентської 
олімпіади з 
Правознавства, 
Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника, 
2016р. студент Дорош 
В. М. (3 місце серед 
аграрних ВНЗ)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Регуляторна 
політика та дозвільна 
система в бізнесі: 
довідник підприємця 
/за ред. О. Савчука, І. 
Гайворонської та Ю. 
Губені . Луцьк : 
ІАДРП, 2012. 160 с. 
ISBN 978-966-2379-51-
8
2. Земельні 
очікування селян: 
результати та аналіз 
соціологічного 
моніторингу 
земельних відносин / 
Ю.Е. Губені, В.Р. 
Крупа, Н.В. 
Маркович, Г.В. Батюк 
та ін. / за ред. проф. 
Губені Ю.Е.  Львів: 
Растр-7, 2018. 72 с.
3. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план вирощування 
моркви столової. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 159-173. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
4. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
господарствах. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 



Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 101-115. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
5. Губені Ю. Е. 
Моніторинг 
земельних очікувань 
на локальному рівні. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів : ЛНАУ. 
2018. Вип. 18. С. 54 
(0,05 д. а.).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член 
Всеукраїнського 
конгресу економістів-
аграрників; з 2002р.
2. Член Спілки 
економістів України; з 
2010р.
3. Академія 
економічних наук 
України, № 659 від 
14.10.2010р
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультування: ТзОВ 
«Агро ЛВ Лімітед», м. 
Львів, Агенція 
місцевого розвитку, м.  
Радехів; Агенція 
місцевого розвитку м. 
Камянка Бузька;
Виробничий стаж: з 
1986-1990 рр. 
Головний економіст 
колгоспу ім. Кутузова, 
Локачинський район 
Волинська обл. ( 5 
років).

Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах 
(Республіка Польща), 
10.05.2019 р. – 
11.11.2019 р.  Наказ 
№67 від 03.05.2019 р., 
сертифікат про 
проходження 
стажування.

202957 Городецька 
Наталія 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.І.Франка, 
рік закінчення: 

1996, 
спеціальність:  
Німецька мова 
та література 
та англійська 

мова та 
література, 

24 Друга іноземна 
мова

Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
Городецька  Н., 
Гавришків Н., 
Камінська М. 
Напрями подолання 
педагогами перешкод 
до впровадження 
новацій під час 
навчання іноземних 
мов. Наукові записки 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 055822, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031279, 

виданий 
29.03.2012

Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогіка. – 2018. - 
№1.  С.143-141.
 4. Семко Н.М., 
Городецька Н.Г., 
Гавришків Н.Б. 
Семантична структура 
англійських термінів-
назв машин для 
механізації 
тваринницьких 
господарств. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Вип.13. Том 3. 
Видавничий дім 
«Гельветика»,2020. 
с.72-77
5. Семко Н. М., 
Городецька Н. Г., 
Гавришків Н. Б. 
Термін: його 
значення, смисл і 
переклад.Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 37. Том 3. 
Одеса. 2018. С.43-47. 
(Index Copernicus)
6. Городецька Н.Г. 
Удосконалення 
навчання іноземних 
мов студентів з 
урахуванням 
психолого-
педагогічних 
методик/ І.М. 
Городецький, Н.Г. 
Городецька// Вісник 
Львівського НАУ: 
Економіка АПК. 
Львів: ЛНАУ, 2012.- 
№19(2).-С.282-285. С. 
511-516. - фахове 
видання.
7.Городецька Н.Г. 
Методико-
психологічні засоби 
удосконалення 
навчання іноземних 
мов /Н. Г.  Городецька 
, І. Городецький // 
Вісник Львівського 
НАУ: Агроінженерні 
дослідження. – 2011. – 
№ 15. – С. 510-515. - 
фахове видання.
8.Городецька Н.  
Удосконалення 
навчання іноземних 
мов при підготовці 
інженерів-педагогів у 
контексті євро 
інтеграційних 
процесів / Н. Г.  
Городецька // Наукові 
записки Тернопіль. 
Нац. пед. ун-ту ім. В. 
Гнатюка: Серія: 
Педагогіка. - 
№4/2011. – С.154-159. 
– фахове видання. 
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 



1.Семко Н.М. English 
for Business 
Commumication : 
Англійська для 
ділового спілкування: 
навч. посібник: у двох 
частинах. - Ч.1/ Н. М. 
Семко, Н. Г. 
Городецька, Н. Я Була, 
за ред. канд. філол. 
наук, доц. Н. М. 
Семко. - К. : УБС НБУ, 
2013. – 222 с. 
2.Городецька Н.Г., 
Гавришків Н.Б. 
Навчальний посібник 
з англійської мови для 
студентів напряму 
підготовки 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології». Львів: 
ЛНАУ, 2020.172с. 
Рекомендовано 
Вченою радою ЛНАУ 
протокол №10 від 
21.05.2020р.
3. Городецька Н. 
Німецька мова. 
Навчальний  посібник 
для студентів 
факультету механіки 
та енергетики. Львів: 
Львівський НАУ, 2017. 
–128 с. (8,0 д.а.). 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 8 
від 27.04.2017р
4. Городецька Н. 
Семко Н.Практикум з  
ділової англійської 
мови  для студентів 
ОКР «Магістр» 
економічних 
спеціальностей  Львів, 
2013. – 105 с. 
рекомендовано до 
друку вченою радою 
економічного 
факультету протокол  
№4 від 05.11.2013. 
рекомендовано до 
друку вченою радою 
львівського 
національного 
аграрного 
університету протокол 
№ 6 від 06.03.2014 
(6,6 д.а.).

Стажування: Goethe 
Institut, 09 .09- 09.12  
2016 та 20.03.2017р.-
20.04.2017р, 
«Планування занять 
відповідно до 
загальноєвропейських 
мовних 
рекомендацій»; 
посвідчення 
від18.03.2015р., та  від 
11.01.2017р.
Staropolska Szkoła 
Wyższa w Kielcach, 
Poland ,January  6 – 
June 19, 2020. 
Innovative technologies 
in education. Foreign 
languages teaching 



methods (English, 
German, Polish).

199995 Семерак 
Віктор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність: 

010204 
механіка, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027222, 

виданий 
09.02.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

030820, 
виданий 

17.05.2012

30 Системний 
аналіз та 
прийняття 
рішень

Викладач відповідає 
кадровим вимогам 
щодо забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти. 
Види і результати 
професійної 
діяльності викладача 
відповідають профілю 
навчальної 
дисципліни, яку він 
читає. Викладач 
забезпечує на 
належному 
педагогічному рівні 
викладання 
навчальної 
дисципліни, 
використовує сучасні 
інформаційно-
педагогічні технології 
навчання. Автор 
понад 60 публікацій, в 
тому числі 4 статей, 
що індексовані у базі 
SCOPUS; 25 
навчально-
методичних 
рекомендацій; 
комплекси лекційних 
курсів. Був членом 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
математики (2004 - 
2018 р.р.). Керував 
студентом  Садовим 
А.В., який зайняв три 
рази призове ІІ місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади,а також 
керував студентом, 
який зайняв ІІІ місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності   
«Прикладна 
механіка» у 
Львівському 
національному  
університеті ім.Ів. 
Франка, 2019 рік. 
Студент Жируха А.І. 
Тема «Визначення 
температури вузлів 
тертя при 
фрикційному 
нагріванні та 
зношуванні».
Тематика наукових 
досліджень охоплює 
дослідження 
напружено-
деформованого стану 
твердих тіл 
спричинене дією 
механічного та 
температурного 
навантаження. 
Пройшов стажування 
на кафедрі механіки у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Ів. 



Франка,  2018 р.

114752 Іваницький 
Ігор 
Євстахійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

1740 
Бухгалтерськи
й облік і аналіз 
господарської 
діяльності в 
сільському 

господарстві, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002227, 

виданий 
13.01.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

6192, виданий 
23.12.2002

29 Електронна 
комерція

Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку фахових 
видань України:
1. Желєзняк  А.М., 
Іваницький І.Є. 
Управління ресурсами 
аграрних підприємств 
на основі оптимізації 
бізнес-процесів. 
Аграрна економіка. – 
2016. –– №1-2. - Т.9 
(міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus)
2.  Пасічник Т.В., 
Іваницький І.Є. 
Оцінка процесів 
конвергенції у 
розвитку 
прикордонних 
регіонів України і 
Польщі.  CROSS-
BORDER 
COOPERATION AS A 
VECTOR OF 
DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES OF 
UKRAINE MITH THE 
V-4 COUNTRIES -2ND  
ISSUE / Вища школа 
економіки і 
менеджменту , 
Братіслава, 2017.
3.  Іваницький І.Є., 
Пасічник Т.В. 
Формування ринку 
комбікормів. Вісник 
ЛНАУ Економіка АПК 
№24(1)  – Львів 2017.
4. Іваницький І.Є. 
Розвиток 
інформаційного 
суспільства і освіта. 
Вісник ЛНАУ 
Економіка АПК №25  
– Львів 2018.
5.  Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Оптимізаційна 
галузевої структури та 
спеціалізації аграрних 
підприємств. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету : 
Економіка АПК. №26. 
Львів : Львівський 
НАУ. 2019.
   6. Сибаль Я.И., 
Кадюк З.С., 
Иваницкий И.Е. 
Теория и практика 
оптимизации 
свиноводческой 
отрасли в 
специализированных 
хазяйствах. Сельское 
хозяйство- проблемы 
и перспективы. 
Экономика . Том 27 –
Гродно 2014

Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії:
1. Сибаль Я. І., Кадюк 
З. С., Іваницький І.Є., 
Вовк С.Г. Економіко-
математичне 
моделювання 
кормовиробництва і 
розвитку 
тваринництва у 
скотарських 
господарствах 
лісостепової зони 
Львівської області  
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
західного регіону 
України : колективна 
монографія / за заг. 
ред. П.С. 
Березівського. Львів : 
Український 
бестселер, 2011. С. 641-
645. 
2. Сибаль Я., Кадюк З., 
Іваницький І. 
Економіко-
математичне 
моделювання в АПК: 
Навчальний 
посібник.- 
Львів:»магнолія 
2006», 2013.- 277с.. 
3. Пасічник Т.В., 
Смолінський В.Б., 
Желєзняк А.М. 
Багаторівневі нечіткі 
системи аналізу 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. 
Львів, 2016. С.635-644.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників та 
методичних вказівок 
1. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Розв’язування 
транспортних задач. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 24 с.
2. Іваницький І.Є., 



Смолінський В.Б. 
Раціони годівлі 
тварин і птиці. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» для 
студентів 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 28 с.
3. Смолінський В.Б., 
Іваницький І.Є. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт для 
студентів факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
навчання та ННІЗПО 
з спеціальності 101 
Екологія. Львів. 2019. 
24 с.
4. Смолінський В.Б., 
Іваницький І.Є. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
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Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт для 
студентів факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
навчання та ННІЗПО 
з спеціальності 101 
Екологія. Львів. 2019. 
24 с.
4. Смолінський В.Б., 
Іваницький І.Є. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
студентами 
факультету 
агротехнологій і 
екології денної форми 
навчання та ННІЗПО 
з спеціальності 101 
Екологія. Львів. 2019. 
36 с.
5. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Моделювання 
розвитку 
тваринництва і 
кормовиробництва. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» 
студентами 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2019. 44 с.
6. Іваницький І.Є., 
Смолінський В.Б. 
Симплексний метод 
розв’язування задач 
лінійного 
програмування. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання  
практичних робіт з 



дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання» для 
студентів 
економічного 
факультету денної 
форми та ННІЗПО 
всіх спеціальностей. 
Львів. 2018. 36 с.
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
1. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Моделювання 
виробничих систем та 
інформаційні 
технології в АПК».
2. Диплом ІІІ ступеня 
за перемогу у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямком 
«Економічна 
кібернетика» у 2019-
2020 н.р. (ст. гр. МО-
22сп  Білецький З.Т.)
наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) 
публікацій:
1. Іваницький І. 
Формування ринку 
цукру. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XIХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 19-21 вересня 
2018р. Львів : 
Львівський НАУ, 
2018. С. 47-49. 
2. Іваницький І. 
Ефективність 
виробництва зерна. 
Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій: 
матеріали XХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму, 17-19 вересня 
2019р. Львів : 
Львівський НАУ, 2019. 
С. 69-71. 
3. Іваницький І.Є. 
Оптимізація розвитку 
овочівництва. 
Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий 
та управлінський 
аспекти: матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 19-21 
березня 2019 р. Ч.2. 
Львів: ЛНАУ, 2019. С. 
201-203.

Стажування: 
Старопольська вища 



школа в Кельцах з 
10.05.2016-11.11.2016 
року (сертифікат 
виданий 11.11.2016 
року № 26/16, 
Старопольська вища 
школа в Кельцах).

91524 Губені Юрій 
Едвардович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
доктора наук 
ДД 004508, 

виданий 
18.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005009, 
виданий 

25.04.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000311, 
виданий 

26.02.1998, 
Атестат 

професора 
12ПP 004654, 

виданий 
22.02.2007

30 Культура та 
етика 
підприємницьк
ої діяльності

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Hubeni Yuriy, Boyko 
Vitaliy, Olishchuk 
Petro. Business 
Environment 
Diagnostics in Rural 
Areas: Social and 
Psychological Aspect. 
Global and European 
Challenges for Food 
Production, 
Agribusiness and the 
Rural Economy. 
Agrarian Perspectives 
XXV. 25th Intern. 
scient. conf., Prague, 
2016, part II, p. 125 – 
132 (Web of Science)
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Губені Ю.Е. 
Особливості 
формування тарифів 
на аграрні послуги 
для особистих 
селянських 
господарств. Аграрна 
економіка, 2013, № 1-
2, т 6., С. 97-104.
2. Губені Ю.Е. 
Державне 
регулювання 
підприємництва у 
сільському 
господарстві: 
організаційно-правові 
основи. Науковий 
вісник ЛНУВМіБТ ім. 
С. Гжицького, т. 16, № 
1 (58), ч. 1, 2014, С. 
129-133
3. Губені Ю.Е., Сватош 
М. Організаційні 
особливості 
становлення фонду 
економічної 
підтримки сільського 
господарства в 
Чеській республіці. 
Аграрна економіка, 
2014, № 1-2, т – 7, С. 
12-15
4. Губені Ю.Е. Босіока 
В. Оренда землі у 
системі 
землекористування 
аграрних 
підприємств. Аграрна 
економіка, 2016, № 3-
4 т.9, с.74-79
5. Губені Ю.Е., 



Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 
господарств у умовах 
адміністративної 
децентралізації. 
Економіка АПК, 2017, 
№ 1 (267), С. 68-73
6. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А., Оліщук 
П.О. Розвиток 
особистих селянських 
господарств в умовах 
інституціональних 
змін. Економіка 
України, 2017 № 3 С. 
59-67
7. Губені Ю.Е., Бойко 
В.В., Оліщук П.О., 
Крупа В.Р. 
Соціологічний 
моніторинг земельних 
очікувань селян. 
Вісник Сумського  
НАУ, Серія 
"Економіка і 
менеджмент", вип. 6 
(76). 2018 с. 16-20
8. Губені Ю. Е., 
Костецька І. І. 
Організаційно-правові 
форми 
сільськогосподарських 
підприємств у Чеській 
республіці: 
підприємницька 
структура. Вісник 
Прикарпатського 
національного 
університету ім. В. 
Стефаника: серія 
економіка, 2019. Вип. 
2. С. 42-46 (0,31 д. а., з 
них 0,22 д. а. Губені 
Ю. Е.).
9. Губені Ю. Е. 
Організаційні форми 
підприємництва та 
підприємництво: 
інформованість 
сільського населення. 
Інноваційна 
економіка. 2019. №5-6 
(80). С. 194-199. (0,68 
д. а.).
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Губені Ю.Е. 
Підприємництво: 
навчальний посібник. 
Львів: Українські 
технології. 2012, 688 с.
2. Губені Ю.Е., Андріїв 
В.І., Лавренюк Н. 
Підприємництво і 
агробізнес: 
навчальний посібник 
/ за ред.. Ю. Губені. 
Львів: Українські 
технології, 2012, 388 с.
3. Губені Ю.Е. Аграрна 
реформа в Чеській 
Республіці: від 
“оксамитової 
революції” до 
європейської 
інтеграції. Приклад 
гідний наслідування. 
Львів: Українські 
технології, 2002, 368с



4. Губені Ю.Е. 
Інституційне 
середовище 
трансформаційних 
процесів у сільському 
господарстві. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону /за 
ред. П. Березівського.  
Львів: Український 
бестселер, 2011, С. 
483-490
5. Губені Ю.Е., 
Оліховська М.В., 
Оліховський В.Я. 
Організація аграрного 
бізнесу: передумови 
становлення, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку: монографія. 
Львів: Ліга-Прес, 
2014. 206с.
6. Губені Ю.Е., Оліщук 
П.О. Розвиток 
сільських територій: 
підприємництво, 
місцеві ініціативи, 
самоорганізація : 
монографія. Львів : 
Ліга-Прес, 2014. 223 с
7. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 
господарств на рубежі 
інституційних змін: 
монографія. Львів : 
Укр. технології, 2016, 
186с.
8. Губені Ю. Е., Біттер 
О.А., Бондарчук В. В., 
Яців І.Б. та ін. 
Економічна реформа 
– очима села: 20 років 
потому: результати та 
аналіз повторного 
соціологічного 
опитування.  Львів: 
Українські технології, 
2017, 94 с
9. Губені Ю. Е. 
Інструментарій та 
інституції аграрної 
політики Чеської 
республіки у 
передаксесійний 
період. Аграрна 
політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи: кол. 
монографія / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. 
Київ: Центр учбової 
літератури, 2019. С. 
100-113. (0,5 д. а.).
10. Губені Ю.Е. 
Підприємнцтво і 
торгівля. Вступ до 
спеціальності. 
Літературні реляції, 
економічні та 
біхевіоритичні 
рефлексії: навчальний 



посібник. – Львів: КП 
«Камянка-Бузька 
районна друкарня», 
2020. – 192 с.
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Підготував сімох 
кандидатів 
економічних наук:
1. Гилка М. Д. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
2. Липчук Т. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
3. Костецька І. І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.).
4. Оліщук П. О. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2012 р.).
5. Оліховська М. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2013 р.).
6. Коверко Ю. А. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2014 р.).
7. Ціолковська С.І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2019 р.). 
Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
1. Участь у 
Міжнародному 
проекті RSS 163\1997, 
1997р.;
2. Участь у 
міжнародному проекті 
МФ «Відродження», 
1996р., 1998р.;
3. Участь у Програмі 
«Бізпро», USAID, 
2001-2005рр.;
4. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
EkoRys, Netherland, 
2003р.
5. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
CCB, Sweden, 2005-
07р
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 



наукової теми 
«Соціологічний 
моніторинг земельних 
відносин у вибраних 
селах», 2018р.
2. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
"РСП "Шувар", 2020 р
2. Член редакційних 
колегій журналів:
Інвестиційна 
економіка, Тернопіль;
Аграрна економіка, 
Львів;
 Acta Oeconomica 
Pragensia, Прага, 
Чехія
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
1. Завідувач кафедри 
права і 
підприємництва  з 
2006 року до 2018 
року
2. Завідувач кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності з 2018 року
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук. 
Львівський 
національний 
аграрний університет 
(з 2007 р. дотепер).
2. Виступав опонентом 
5 докторських і 5 
кандидатських 
дисертацій.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників,  
методичних 
рекомендацій 
1. Губені Ю.Е., 
Костецька І.І. Кейс-
метод у вивченні 
основ підприємництва 
: навч. посібник-
практикум для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Львів. 2017, 104с. 
2. Губені Ю.Е. Основи 
підприємництва: 
лекційний помічник. 
Методичні 
рекомендації – 
презентаційні слайди 
до вивчення 



навчального курсу 
"Основи 
підприємництва", 
Львів: Українські 
технології. 2013, 38 с.
3. Губені Ю.Е., Колот 
А.М., Нестеренко С.С., 
Булуй О.Г. 
Організація 
агробізнесу : типова 
програма курсу 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ОКР 
"Бакалавр" напряму 
навчання "Економіка 
підприємств", 
"Менеджмент 
організацій". К. : 
НМЦ: Аграрна освіта, 
2011 с. 24
4. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 38 с.
5. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 24 с.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце.
1. Член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Івано-
Франківськ, ПНУ ім. 
В. Стефаника;
2. I етап студентської 
олімпіади з 
Правознавства, 
Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника, 
2016р. студент Дорош 
В. М. (3 місце серед 
аграрних ВНЗ)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Регуляторна 
політика та дозвільна 



система в бізнесі: 
довідник підприємця 
/за ред. О. Савчука, І. 
Гайворонської та Ю. 
Губені . Луцьк : 
ІАДРП, 2012. 160 с. 
ISBN 978-966-2379-51-
8
2. Земельні 
очікування селян: 
результати та аналіз 
соціологічного 
моніторингу 
земельних відносин / 
Ю.Е. Губені, В.Р. 
Крупа, Н.В. 
Маркович, Г.В. Батюк 
та ін. / за ред. проф. 
Губені Ю.Е.  Львів: 
Растр-7, 2018. 72 с.
3. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план вирощування 
моркви столової. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 159-173. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
4. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
господарствах. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 101-115. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
5. Губені Ю. Е. 
Моніторинг 
земельних очікувань 
на локальному рівні. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів : ЛНАУ. 
2018. Вип. 18. С. 54 
(0,05 д. а.).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член 
Всеукраїнського 
конгресу економістів-
аграрників; з 2002р.
2. Член Спілки 
економістів України; з 
2010р.
3. Академія 
економічних наук 
України, № 659 від 
14.10.2010р
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.



Консультування: ТзОВ 
«Агро ЛВ Лімітед», м. 
Львів, Агенція 
місцевого розвитку, м.  
Радехів; Агенція 
місцевого розвитку м. 
Камянка Бузька;
Виробничий стаж: з 
1986-1990 рр. 
Головний економіст 
колгоспу ім. Кутузова, 
Локачинський район 
Волинська обл. ( 5 
років).

Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах 
(Республіка Польща), 
10.05.2019 р. – 
11.11.2019 р.  Наказ 
№67 від 03.05.2019 р., 
сертифікат про 
проходження 
стажування.

91524 Губені Юрій 
Едвардович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
доктора наук 
ДД 004508, 

виданий 
18.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005009, 
виданий 

25.04.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000311, 
виданий 

26.02.1998, 
Атестат 

професора 
12ПP 004654, 

виданий 
22.02.2007

30 Основи 
підприємництв
а

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Hubeni Yuriy, Boyko 
Vitaliy, Olishchuk 
Petro. Business 
Environment 
Diagnostics in Rural 
Areas: Social and 
Psychological Aspect. 
Global and European 
Challenges for Food 
Production, 
Agribusiness and the 
Rural Economy. 
Agrarian Perspectives 
XXV. 25th Intern. 
scient. conf., Prague, 
2016, part II, p. 125 – 
132 (Web of Science)
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Губені Ю.Е. 
Особливості 
формування тарифів 
на аграрні послуги 
для особистих 
селянських 
господарств. Аграрна 
економіка, 2013, № 1-
2, т 6., С. 97-104.
2. Губені Ю.Е. 
Державне 
регулювання 
підприємництва у 
сільському 
господарстві: 
організаційно-правові 
основи. Науковий 
вісник ЛНУВМіБТ ім. 
С. Гжицького, т. 16, № 
1 (58), ч. 1, 2014, С. 
129-133
3. Губені Ю.Е., Сватош 



М. Організаційні 
особливості 
становлення фонду 
економічної 
підтримки сільського 
господарства в 
Чеській республіці. 
Аграрна економіка, 
2014, № 1-2, т – 7, С. 
12-15
4. Губені Ю.Е. Босіока 
В. Оренда землі у 
системі 
землекористування 
аграрних 
підприємств. Аграрна 
економіка, 2016, № 3-
4 т.9, с.74-79
5. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 
господарств у умовах 
адміністративної 
децентралізації. 
Економіка АПК, 2017, 
№ 1 (267), С. 68-73
6. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А., Оліщук 
П.О. Розвиток 
особистих селянських 
господарств в умовах 
інституціональних 
змін. Економіка 
України, 2017 № 3 С. 
59-67
7. Губені Ю.Е., Бойко 
В.В., Оліщук П.О., 
Крупа В.Р. 
Соціологічний 
моніторинг земельних 
очікувань селян. 
Вісник Сумського  
НАУ, Серія 
"Економіка і 
менеджмент", вип. 6 
(76). 2018 с. 16-20
8. Губені Ю. Е., 
Костецька І. І. 
Організаційно-правові 
форми 
сільськогосподарських 
підприємств у Чеській 
республіці: 
підприємницька 
структура. Вісник 
Прикарпатського 
національного 
університету ім. В. 
Стефаника: серія 
економіка, 2019. Вип. 
2. С. 42-46 (0,31 д. а., з 
них 0,22 д. а. Губені 
Ю. Е.).
9. Губені Ю. Е. 
Організаційні форми 
підприємництва та 
підприємництво: 
інформованість 
сільського населення. 
Інноваційна 
економіка. 2019. №5-6 
(80). С. 194-199. (0,68 
д. а.).
Видані підручники, 
навчальні посібники, 
монографії. 
1. Губені Ю.Е. 
Підприємництво: 
навчальний посібник. 
Львів: Українські 



технології. 2012, 688 с.
2. Губені Ю.Е., Андріїв 
В.І., Лавренюк Н. 
Підприємництво і 
агробізнес: 
навчальний посібник 
/ за ред.. Ю. Губені. 
Львів: Українські 
технології, 2012, 388 с.
3. Губені Ю.Е. Аграрна 
реформа в Чеській 
Республіці: від 
“оксамитової 
революції” до 
європейської 
інтеграції. Приклад 
гідний наслідування. 
Львів: Українські 
технології, 2002, 368с
4. Губені Ю.Е. 
Інституційне 
середовище 
трансформаційних 
процесів у сільському 
господарстві. 
Організаційно-
економічний механізм 
підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності 
функціонування АПК 
Західного регіону /за 
ред. П. Березівського.  
Львів: Український 
бестселер, 2011, С. 
483-490
5. Губені Ю.Е., 
Оліховська М.В., 
Оліховський В.Я. 
Організація аграрного 
бізнесу: передумови 
становлення, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку: монографія. 
Львів: Ліга-Прес, 
2014. 206с.
6. Губені Ю.Е., Оліщук 
П.О. Розвиток 
сільських територій: 
підприємництво, 
місцеві ініціативи, 
самоорганізація : 
монографія. Львів : 
Ліга-Прес, 2014. 223 с
7. Губені Ю.Е., 
Коверко Ю.А. 
Розвиток особистих 
селянських 
господарств на рубежі 
інституційних змін: 
монографія. Львів : 
Укр. технології, 2016, 
186с.
8. Губені Ю. Е., Біттер 
О.А., Бондарчук В. В., 
Яців І.Б. та ін. 
Економічна реформа 
– очима села: 20 років 
потому: результати та 
аналіз повторного 
соціологічного 
опитування.  Львів: 
Українські технології, 
2017, 94 с
9. Губені Ю. Е. 
Інструментарій та 
інституції аграрної 
політики Чеської 
республіки у 



передаксесійний 
період. Аграрна 
політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи: кол. 
монографія / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. 
Київ: Центр учбової 
літератури, 2019. С. 
100-113. (0,5 д. а.).
10. Губені Ю.Е. 
Підприємнцтво і 
торгівля. Вступ до 
спеціальності. 
Літературні реляції, 
економічні та 
біхевіоритичні 
рефлексії: навчальний 
посібник. – Львів: КП 
«Камянка-Бузька 
районна друкарня», 
2020. – 192 с.
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Підготував сімох 
кандидатів 
економічних наук:
1. Гилка М. Д. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
2. Липчук Т. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.). 
3. Костецька І. І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2011 р.).
4. Оліщук П. О. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2012 р.).
5. Оліховська М. В. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2013 р.).
6. Коверко Ю. А. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2014 р.).
7. Ціолковська С.І. – 
(спеціальність 
08.00.04, 2019 р.). 
Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
1. Участь у 
Міжнародному 
проекті RSS 163\1997, 
1997р.;
2. Участь у 
міжнародному проекті 
МФ «Відродження», 
1996р., 1998р.;
3. Участь у Програмі 
«Бізпро», USAID, 
2001-2005рр.;
4. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
EkoRys, Netherland, 
2003р.
5. Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
CCB, Sweden, 2005-



07р
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
«Соціологічний 
моніторинг земельних 
відносин у вибраних 
селах», 2018р.
2. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми «Стан 
та тенденції 
лояльності основних 
груп клієнтів ТзОВ 
"РСП "Шувар", 2020 р
2. Член редакційних 
колегій журналів:
Інвестиційна 
економіка, Тернопіль;
Аграрна економіка, 
Львів;
 Acta Oeconomica 
Pragensia, Прага, 
Чехія
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
1. Завідувач кафедри 
права і 
підприємництва  з 
2006 року до 2018 
року
2. Завідувач кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності з 2018 року
Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 36.814.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук. 
Львівський 
національний 
аграрний університет 
(з 2007 р. дотепер).
2. Виступав опонентом 
5 докторських і 5 
кандидатських 
дисертацій.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 



посібників,  
методичних 
рекомендацій 
1. Губені Ю.Е., 
Костецька І.І. Кейс-
метод у вивченні 
основ підприємництва 
: навч. посібник-
практикум для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Львів. 2017, 104с. 
2. Губені Ю.Е. Основи 
підприємництва: 
лекційний помічник. 
Методичні 
рекомендації – 
презентаційні слайди 
до вивчення 
навчального курсу 
"Основи 
підприємництва", 
Львів: Українські 
технології. 2013, 38 с.
3. Губені Ю.Е., Колот 
А.М., Нестеренко С.С., 
Булуй О.Г. 
Організація 
агробізнесу : типова 
програма курсу 
навчальної 
дисципліни для 
студентів ОКР 
"Бакалавр" напряму 
навчання "Економіка 
підприємств", 
"Менеджмент 
організацій". К. : 
НМЦ: Аграрна освіта, 
2011 с. 24
4. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних робіт 
студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 38 с.
5. Губені Ю.Е., Крупа 
В.Р. Організація 
агробізнесу : 
методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт студентами 
економічного 
факультету 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОС 
«Магістр». Львів : 
Видавничий цент 
ЛНАУ. 2018, 24 с.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце.
1. Член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, Івано-
Франківськ, ПНУ ім. 



В. Стефаника;
2. I етап студентської 
олімпіади з 
Правознавства, 
Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника, 
2016р. студент Дорош 
В. М. (3 місце серед 
аграрних ВНЗ)
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Регуляторна 
політика та дозвільна 
система в бізнесі: 
довідник підприємця 
/за ред. О. Савчука, І. 
Гайворонської та Ю. 
Губені . Луцьк : 
ІАДРП, 2012. 160 с. 
ISBN 978-966-2379-51-
8
2. Земельні 
очікування селян: 
результати та аналіз 
соціологічного 
моніторингу 
земельних відносин / 
Ю.Е. Губені, В.Р. 
Крупа, Н.В. 
Маркович, Г.В. Батюк 
та ін. / за ред. проф. 
Губені Ю.Е.  Львів: 
Растр-7, 2018. 72 с.
3. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план вирощування 
моркви столової. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 159-173. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
4. Губені Ю.Е., 
Маркович Н.В. Бізнес-
план овочівництва в 
особистих селянських 
господарствах. 
Збірник бізнес-планів 
з рекомендаціями / за 
заг. ред. Я. С. 
Янишина.  2-ге вид. 
перероб. і допов.  
Львів: Ліга-Прес, 
2018.  С. 101-115. (0,93 
друк. арк.). ISBN 978-
617-397-168-1.
5. Губені Ю. Е. 
Моніторинг 
земельних очікувань 
на локальному рівні. 
Вчені Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
виробництву : каталог 
інноваційних 
розробок / за заг. ред. 
В.В. Снітинського, І.Б. 
Яціва. Львів : ЛНАУ. 
2018. Вип. 18. С. 54 
(0,05 д. а.).



Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член 
Всеукраїнського 
конгресу економістів-
аграрників; з 2002р.
2. Член Спілки 
економістів України; з 
2010р.
3. Академія 
економічних наук 
України, № 659 від 
14.10.2010р
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультування: ТзОВ 
«Агро ЛВ Лімітед», м. 
Львів, Агенція 
місцевого розвитку, м.  
Радехів; Агенція 
місцевого розвитку м. 
Камянка Бузька;
Виробничий стаж: з 
1986-1990 рр. 
Головний економіст 
колгоспу ім. Кутузова, 
Локачинський район 
Волинська обл. ( 5 
років).

Стажування: 
Старопольська вища 
школа в Кельцах 
(Республіка Польща), 
10.05.2019 р. – 
11.11.2019 р.  Наказ 
№67 від 03.05.2019 р., 
сертифікат про 
проходження 
стажування

150826 Гуня Леся 
Михайлівна

Старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

Землевпорядн
ий 

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.І.Франка, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Українська 
мова і 

література, 
англійська 

мова

25 Іноземна мова 
(з 
поглибленим 
вивченням)

30.2 Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.
1. Гуня Л.М. 
«Особливості 
організації 
самостійної роботи в 
процесі вивчення 
іноземної мовив 
аграрному ВНЗ» / 
Л.Я. Лихочвор, 
Н.М.Семко, Л.М.Гуня 
// Збірник науково-
методичних статей 
«Наука і методика». 
Київ.-2009.-С.88-90. 
2. Гуня Л.М., Добош 
І.І. , Бондарчук Л.Й.  
«Іноземна мова для 
спеціальних цілей як 
засіб виховання 
міжнародного 
орієнтованого 
спеціаліста.» // Вісник  
Черкаського 
університету. Серія 
педагогічн  науки.  
Випуск 18. Частина 2. 
– Черкаси: 
Черкаський 
національний 
університет імені 



Богдана 
Хмельницького, 2010. 
– С.55-58.[Видання 
ВАК] 
3. Гуня Л.М. Щодо 
перекладу давньо-
індійської байки 
«Ткач Сомілака» 
українською мовою. 
Науковий Вісник 
Міжнародного 
Гуманітарного 
Університету. Серія: 
Філологія. Випуск 37 
том 3. Одеса, 2018 р. – 
сс. 63-69  співатор: 
Джура М.З. ;
4. Гуня Л.М. 
Підрядковий 
переклад Вступу до 
збірника давньо-
індійських байок 
«Паньчатантра з 
коротким 
аналітичним 
коментарем. 
Закарпатські 
філологічні студії.# 9, 
Одеса, 2019 р. – сс. 56-
60. співатор: Джура 
М.З. ;
5. Гуня Л.М. 
Підрядковій переклад 
українською мовою 
давньоіндійської 
байки на санскриті 
“Про Дгарма Будгі та 
Папа Будгі” у 
порівнянні з 
літературним 
українським 
перекладом. “Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського”. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації (категорія 
“Б”). Київ, липень 
2020р.- сс.198-204. 
співатор: Джура М.З. 
30.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії.
1. Гуня Л.М., Грех 
О.В., Англійсько-
український словник 
базової термінології з 
агроінженерії. Львів: 
Львівський 
НАУ,2017.200с. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол №9 
від 14.06.2017р.
2. Гуня Л. М., Грех О. 
В. Англо-український 
словник базової 
термінології з 
агрономії. Львів: 
Львівський НАУ, 
2018. 203с.  
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 



ЛНАУ Протокол №9 
від 01.06.2018р. 
3. Гуня Л.М. English 
for students in 
Agronomy. 
Навчальний посібник 
для студентів ІІІ курсу 
факультету 
агротехнологій та 
екології  Львів-
Дубляни, 2019р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 8 
від 08.05. 2019 р.  
4. Гуня Л. М., Куцин 
О. Т. Навчальний 
посібник "English for 
lawyers" з англійської 
мови для студентів 
напряму підготовки 
"Право" ОС 
"Бакалавр". Львів-
Дубляни, 2020р. 
Рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ЛНАУ Протокол № 11 
від 30.06. 2020 р.
5. 30.14 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників, вказівок 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й
6.  Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Агрономія» (ІІІ курс, 
повна та скорочена 
форми навчання). 
Львів. 2019. 40 с.
7. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Співавтор: Іщенко О. 
Я.- Львів 2020,  42 ст. 



8. Гуня Л.М. 
Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» (ІІ курс, 
повна та скорочена 
форма навчання). 
Іщенко О. Я.- Львів 
2020, 42 ст. 
9. Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
вивчення та 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 27 ст. (1,7 
др. арк.)
10. Методичні 
рекомендації для 
навчально-аудиторної 
роботи з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів 
навчально-наукового 
інституту заочної та 
післядипломної 
освіти, напрям 
підготовки «Туризм» 
(І курс, повна та 
скорочена форма 
навчання). Співавтор: 
Куцин О. Т., 15 ст. (0,9 
др. арк.)
11. 30.18     Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
12. Гуня Л.М. New 
effective teaching 
methods to attract your 
students. Наукові 
пошуки молоді у 
третьому тисячолітті: 
міжнародна наук.-
практ. конф. молодих 
учених, аспірантів і 
докторантів (м.Біла-
Церква,  18–19 трав. 
2017 р.). м.Біла-
Церква. 2017 р. С.17. 
(0,1д.а.).
13. Гуня Л. Teaching 
vocabulary to advanced 
students: a lexical 
approach. Проблеми та 



перспективи розвитку 
сучасної  науки в 
країнах Європи та Азії 
: ІІІ Міжнародна 
наук.-практ. інтернет-
конф. Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Григорія Сковороди 
(Переяслав- 
Хмельницький, 30 
квіт. 2018 р.). 
Переяслав-
Хмельницький. 2018. 
С.192–194.
14. Гуня Л.М. 
Особливості щодо 
написання 
навчального 
посібника 
арономічного 
профілю в немовних 
вузах.// Матеріали ХХ 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму «Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій» - 
Львів 2019. с. 411-415.
15. Гуня Л.М. 
Особливості 
написання 
навчального 
посібника 
агрономічного 
профілю в немовних 
вузах. Матеріали XX 
Міжнародного 
науково-практичного 
форуму 17-19 вересня 
2019. Теорія і 
практика розвитку 
агропромислового 
комплексу та 
сільських територій. 
Львів, 2019р.- сс. 411-
415.
16. Hunia L. The 
Translation of Archaic 
words in Ukrainian 
Dumas. Співавтор: 
Турчин І.М. Альманах 
науки №5 (38). Київ, 
травень 2020. с. 47-48.

Стажування: 
24.04.2017 до 
24.05.2017: 2017р. - 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка Довідка № 
2505-В від 29.05.2017.

190231 Хомка 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  
Бухгалтерськи

й облік в 
сільському 

господарстві, 

19 Облік в 
установах 
державного 
сектору

30.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Хомка В.М. 
Особливості 
організації 
бухгалтерського 
обліку землі. 
Інноваційна 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 064978, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036217, 

виданий 
10.10.2013

економіка..2013. № 
6(44).С. 280-286. 
2. Хомка В.М. 
Методичні засади 
бухгалтерського 
обліку зобов’язань. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 2013. 
№20(2). С. 232-237. 
3. Хомка В.М. 
Оптимізація обліку 
поточних біологічних 
активів у навчально-
наукових дослідних 
господарствах» - 
Вісник ЛНАУ. 
Економіка АПК. 2016.  
№23.С.132-136. 
4. Актуальні проблеми 
та шляхи 
вдосконалення 
проведення 
інвентаризації в 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Економіка АПК.2017 
№24(1). С.102-113.
5.Хомка В., Скупейко 
В., Вознюк О., 
Грицайко А.  
Особливості 
оподаткування та 
соціального 
страхування 
фермерських 
господарств. Аграрна 
економіка. Науковий 
журнал  Львівського 
національного 
аграрного 
університету, 2020, 
Т.13,№ 1-2. С. 14-23.
30.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1.Керівник науково – 
дослідної роботи за 
договором № 1/6  на 
створення (передачу) 
науково-технічної 
продукції (НТП) від 
3.03.2020 р. на тему: 
«Моделювання 
обліково – 
аналітичного 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів» (на прикладі 
ПП «Урожай» 
Золочівського р-ну, 
Львівської області). 
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку АПК».
30.10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 



керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри 
Проректор з 
фінансово-
економічної роботи 
Львівського НАУ 
(1987-2007рр.).
30.13. Наявність 
виданих навч-метод. 
посібників, вказівок 
/рекомендацій
1.Облік в установах 
державного сектору.  
Завдання і методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності «Облік і 
оподаткування», 
2020р. (автор Хомка 
В.М.)
2.Облік в установах 
державного сектору. 
Робочий зошит до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності «Облік і 
оподаткування» ОС 
«Бакалавр», 2020р.                             
(автор Хомка В.М.)
3.Фінансовий облік. 
Завдання і методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності «Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор Хомка 
В.М.)
4.Фінансовий облік. 
Робочий зошит до 
виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності «Облік і 
оподаткування», 
2019р. (автор Хомка 
В.М.)
30.18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Співробітництво у 
сфері 
проектної,науково-
технічної, науково-
консультаційної, 
дорадчої  діяльності з 
Грядівською 
сільською радою 
Жовківського району 
Львівської області. 
(договір про 
співпрацю № 49 від 
17.02.2019р.)



Стажування:
1.Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України (25.09.2017 
по 06.10.2017р.) 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Свідоцтво 
СС0049370/004239-
17.
2. Старопольська 
Вища школа, м. 
Кельце, Республіка 
Польща.
(10.05.2019 по 
11.11.2019 р.) 
Сертифікат. 
«Розширення 
професійних знань та 
умінь, академічний 
обмін досвідом, 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки з методики 
викладання 
дисциплін «Облік в 
установах державного 
сектора». 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 

Контроль і ревізія та 
судово-бухгалтерська 
експертиза 

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Бінарна 
лекція. Лекція-
консультація. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Практичні  завдання. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



відповідальності 
підприємств.
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 
 ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 



забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 

Аудит Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути. Практичні  
завдання. Самостійна 
робота. Підготовка 
рефератів. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 9. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 10. Розуміти 
теоретичні засади 
аудиту та вміти 
застосовувати 
його методи і 
процедури. 
  ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.

ПРН 1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
РН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 

Аналіз господарської 
діяльності

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-конференція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Практичні  завдання. 
Самостійна робота. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії.
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 

Курсова робота з 
бухгалтерського 
обліку

Консультація, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами, ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, власні 
дослідження.

Захист курсової роботи. 
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.

Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 

Виробнича практика Екскурсії на підприємстві чи 
в установі, бесіди. Розповідь. 
Практичні роботи за 
спеціальністю  

Підсумком виробничої  
практики є написання, 
захист звіту та складання 
заліку. Оцінювання 



контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 8. Розуміти 
організаційно-

(позаудиторні). Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Самостійна робота. Робота в 
команді. Власні 
дослідження. Ведення 
щоденника. Підготовка 
звіту.

виробничої  практики 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
звіту; захист звіту перед 
комісією у складі трьох 
викладачів кафедри. 
Результати написання, 
оформлення і захисту звіту 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліковоаналітичн
ої інформації.
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 22. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 



члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 

Курсова робота з 
обліку у зарубіжних 
країнах 

Консультація, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами, ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, власні 
дослідження.

Захист курсової роботи. 
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка.
Метод самоконтролю.
Метод самооцінки.



контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 18. 
Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 



рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві.
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 

Курсова робота з 
фінансового обліку

Консультація, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами, ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, власні 
дослідження.

Захист курсової роботи. 
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



підприємстві. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 

Курсова робота з 
управлінського обліку

Консультація, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами, ілюстрування, 

Захист курсової роботи. 
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 



контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
сільськогосподарськ
их підприємств.
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 8. Розуміти 
організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліковоаналітичн
ої інформації. 
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування.
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 

демонстрування, самостійне 
спостереження, власні 
дослідження.

роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 18. 
Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 
рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-



фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 

Курсова робота з 
звітності підприємств 
та обліку в 
оподаткуванні

Консультація, пояснення, 
розповідь, робота з 
навчально-науковими 
матеріалами, ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, власні 
дослідження.

Захист курсової роботи. 
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 



сільськогосподарськ
их підприємств.
ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

Навчальна практика з 
фаху (1 курс)

Словесні, наочні та 
практичні методи навчання. 
Розповідь. Практичні 
роботи (аудиторні). 
Екскурсія. Метод кейсів. 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Самостійна 
робота. Власні дослідження. 
Підготовка звіту.

Підсумком навчальної 
практики є написання, 
захист звіту та складання 
заліку. Оцінювання 
навчальної практики 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
звіту; захист звіту перед 
комісією у складі трьох 
викладачів кафедри. 
Результати написання, 
оформлення і захисту звіту 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та 
спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 

Навчальна практика з 
фаху (2 курс)

Словесні, наочні та 
практичні методи навчання. 
Розповідь. Практичні 
роботи (аудиторні). 
Екскурсія. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. Власні 
дослідження. Підготовка 
звіту.

Підсумком навчальної 
практики є написання, 
захист звіту та складання 
заліку. Оцінювання 
навчальної практики 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
звіту; захист звіту перед 
комісією у складі трьох 
викладачів кафедри. 
Результати написання, 
оформлення і захисту звіту 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень.
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 

Атестаційний екзамен           Лекція-консультація, 
пояснення, розповідь, 
робота з підручниками і 
посібниками та навчально-
науковими матеріалами, 
самостійне спостереження, 
власні дослідження.

Письмовий контроль. 
Тестовий контроль.



організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 8. Розуміти 
організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліковоаналітичн
ої інформації. 
ПРН 9. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 10. Розуміти 
теоретичні засади 
аудиту та вміти 
застосовувати 
його методи і 
процедури. 
ПРН 11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 



короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств.
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 

Облік у банках Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 

Стратегічний облік Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Історія та наукові 
основи 
бухгалтерського 
обліку

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 



обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 18. 
Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 
рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві.

консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Методи і моделі в 
аудиті

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Системи і моделі 
обліку

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 9. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 

Державні фінанси та 
бюджетна система

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Місцеві фінанси Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 

(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Теорія фінансів Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Фінанси підприємств Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
   ПРН 3. 
Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 

Звітність підприємств 
та облік в 
оподаткуванні 

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Практичні  завдання. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 



обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 

Облікова політика 
підприємства

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 

Облік і звітність 
суб'єктів малого 
підприємництва

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 

Оподаткування 
міжнародних 
господарських 
операцій

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 

Основи організації 
обліку підприємств

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 

Облік у фермерських 
господарствах

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 



контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
  ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 

Державний аудит Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 

Податковий аудит Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



управлінських 
рішень. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 
 ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 15. Володіти 

Дисципліни 
загальноуніверситетсь
кого вибору 1

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.   

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.



загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 

Дисципліни 
загальноуніверситетсь
кого вибору 2

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 

Оподаткування 
підприємства

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Податкове 
прогнозування і 
планування

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Податкове 
адміністрування

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.

(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Судова експертиза в 
оподаткуванні

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
  ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 

Управлінський облік Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів.  Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Практичні  завдання. 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.   
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 



обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
 ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 

Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Екскурсія. 
Метод кейсів. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 

Облік за видами 
економічної 
діяльності 

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
консультація. Практичні  
завдання. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри).
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Самостійна 
робота. Підготовка 
рефератів. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств.
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 

Історія України Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- дискусія. 
Лекція-консультація. 
Екскурсія. Метод «круглого 
столу». Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів, есе.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

ПРН 9. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, безпеки 
життєдіяльності 
співробітників та 
здійснювати 
заходи щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом.

БЖД та охорона праці Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- дискусія. 
Проблемна лекція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Диспути. Самостійна 
робота. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль.  
Програмований контроль.  
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 22. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

Правознавство та 
правове забезпечення

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 

Економічна теорія Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Метод «мозкової атаки». 
Диспути. Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Бесіда. Дискусія. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Диспути. Самостійна 
робота. Творчі завдання. 
Підготовка рефератів, есе. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
 ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 23. Зберігати 
та примножувати 
досягнення і 
цінності 
суспільства на 
основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 

Філософія Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Метод 
«мозкової атаки». Диспути. 
Самостійна робота. Творчі 
завдання. Підготовка 
рефератів, есе. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю.



системі знань, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем.
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії.

Математика (вища 
математика і теорія 
ймовірності)

Словесні, наочні та 
практичні методи навчання: 
лекція, робота з 
підручником; пояснення, 
ілюстрування, 
демонстрування, вправи, 
практичні роботи, 
самостійна робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 25. Вміти 

Статистика Тематична лекція. 
Проблемна лекція. Метод 
«мозкової атаки». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Інформаційний, 
інформаційно-
ілюстративний, проблемний 
методи.
Самостійна робота. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій і статей.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття.
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 

Менеджмент Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Метод «мозкової 
атаки».

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 

Іноземна мова Словесні, наочні та 
практичні методи навчання: 
пояснення, розповідь, 
бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
практичні заняття, 
самостійна робота, 
підготовка рефератів, есе. 
Бесіда. Дискусія. 
Конференція. Консультація.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.



для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 9. 
Ідентифіковувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 19. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, безпеки 
життєдіяльності 
співробітників та 
здійснювати 
заходи щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища.

Збалансоване 
природокористування

Тематична лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. Метод 
«мозкової атаки». Словесні, 
наочні та практичні методи 
навчання: розповідь, робота 
з підручником; 
ілюстрування, підготовка 
рефератів. Самостійна 
робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Агроекологія Тематична лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. Метод 
«мозкової атаки». Словесні, 
наочні та практичні методи 
навчання: розповідь, робота 
з підручником; 
ілюстрування, підготовка 
рефератів. Самостійна 
робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Моніторинг 
навколишнього 
середовища

Тематична лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. Метод 
«мозкової атаки». Словесні, 
наочні та практичні методи 
навчання: розповідь, робота 
з підручником; 
ілюстрування, підготовка 
рефератів. Самостійна 
робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Екологія та захист 
навколишнього 
середовища

Тематична лекція. Лекція-
консультація. Наочні 
засоби. Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. Метод 
«мозкової атаки». Словесні, 
наочні та практичні методи 
навчання: розповідь, робота 
з підручником; 
ілюстрування, підготовка 
рефератів. Самостійна 
робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-

Інформаційні системи 
в галузі

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Самостійна робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.



аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.

ПРН 1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем.
ПРН 8. Розуміти 
організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліково-
аналітичної 
інформації. 
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування.
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 

Культура та етика 
підприємницької 
діяльності

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, кейси, ділові, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів, есе.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Графічний контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Основи 
підприємництва

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, кейси, ділові, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів, есе.  

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Графічний контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Етика бізнесу Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, кейси, ділові, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів, есе.  

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Графічний контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Підприємництво та 
бізнес-культура

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Ігрові методи 
інтерактивного навчання 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Графічний контроль. 
Програмований контроль. 



індивідуальне та 
культурне 
різноманіття
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом. 

(дидактичні, кейси, ділові, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«круглого столу». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Творчі завдання. Підготовка 
рефератів, есе. 

Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 20. 
Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом.

Діловий протокол та 
етикет

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-конференція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів, есе.   

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Основи ділового 
економічного 
спілкування

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-конференція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів, есе. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Сучасне діловодство Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-конференція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів, есе.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Конфліктологія та 
теорія переговорів

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Лекція-конференція. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «круглого 
столу». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів, есе.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 

Облік у зарубіжних 
країнах 

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція-
консультація. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». Диспути. 
Самостійна робота. 
Практичні  завдання. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка.  
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 



аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття. 
ПРН 18. 
Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 
рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 

захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 4. Формувати 
й аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень.
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 

Облік в установах 
державного сектору

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Публічна лекція. Лекція- 
консультація. Екскурсія. 
Практичні  завдання. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка.  
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.



враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах.
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
РН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 7. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах. 
 ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 

Податкові розрахунки 
і контроль

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. 
Практичні  завдання. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Розбір та аналіз 
ситуацій із практики. 
Диспути. Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 25. Вміти 
формувати у 
системі 
бухгалтерського 
обліку базу 
оподаткування для 
нарахування 
властивих 
сільськогосподарськ
ому виробництву 
податків, 
здійснювати 
внутрішній 
контроль та 
аналіз виробничо-
фінансової 
діяльності 
сільськогосподарськ
их підприємств, 
складати на основі 
облікової 
інформації 
статистичну 
звітність 
сільськогосподарськ
их підприємств.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
 ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств.
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 

Фінансовий облік Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Проблемна лекція. 
Лекція-консультація. 
Екскурсія. Метод кейсів. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, ділові, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Практичні  завдання. 
Метод «круглого столу». 
Метод «мозкової атаки». 
Розбір та аналіз ситуацій із 
практики. Диспути. 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств.
ПРН 6. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 
господарювання та 
видів економічної 
діяльності.
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
  ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 8. Розуміти 

Економіка 
підприємства і 
міжнародна економіка

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Проблемна лекція. Лекція-
конференція. Лекція- 
консультація. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». Розбір та 
аналіз ситуацій із практики. 
Диспути.
Самостійна робота. 
Конкурси наукових робіт. 
Власні дослідження та 
опублікування тез 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.



організаційно-
економічний 
механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліковоаналітичн
ої інформації. 
ПРН 13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 

конференцій і статей.

ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.
ПРН 22. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні. 

Фінансове право 
України

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція- 
консультація. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». 
Самостійна робота. 
Підготовка рефератів, есе.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 

Іноземна мова 
професійного 
спрямування 

Словесні, наочні та 
практичні методи навчання: 
пояснення, розповідь, 
бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
практичні заняття, 
самостійна робота, 
підготовка рефератів, есе. 
Дискусія. Конференція. 
Консультація.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.



систем. 
ПРН 16. Володіти 
та застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 
різноманіття.

Друга іноземна мова Словесні, наочні та 
практичні методи навчання: 
пояснення, розповідь, 
бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
практичні заняття, 
самостійна робота, 
підготовка рефератів, есе. 
Дискусія. Конференція. 
Консультація.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

Іноземна мова (з 
поглибленим 
вивченням)

Словесні, наочні та 
практичні методи навчання: 
пояснення, розповідь, 
бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
практичні заняття, 
самостійна робота, 
підготовка рефератів, есе. 
Дискусія. Конференція. 
Консультація.  

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Метод самоконтролю. Метод 
самооцінки.

ПРН 2. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств. 
ПРН 3. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності. 
ПРН 5. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві.
ПРН 21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 

Бухгалтерський облік Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-конференція. 
Лекція- консультація. 
Публічна лекція. Метод 
«круглого столу». Метод 
«мозкової атаки». 
Практичні  завдання. Розбір 
та аналіз ситуацій із 
практики. Самостійна 
робота. Підготовка 
рефератів. Власні 
дослідження та 
опублікування тез 
конференцій. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю. Метод 
самооцінки.
Оцінювання курсової роботи 
містить дві складові: якість 
виконання та оформлення 
роботи; захист курсової 
роботи перед комісією у 
складі трьох викладачів 
кафедри. Результати 
написання, оформлення і 
захисту курсової роботи 
оцінюються за стобальною 
системою оцінки знань 
студентів ECST.



зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПРН 24. Вміти 
застосовувати 
методичний 
інструментарій 
для відображення у 
системі 
бухгалтерського 
обліку і звітності 
процесів пов’язаних 
із змінами у стані 
довгострокових та 
короткострокових 
біологічних 
активів, 
біологічним 
перетворенням, 
витрачанням 
матеріалів 
сільськогосподарськ
ого призначення, 
оприбуткуванням 
готової 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
виконанням 
суб’єктами 
агробізнесу робіт 
та надання послуг.

ПРН1. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії. 
ПРН 15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємстві. 

Електронна комерція Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Практичні завдання. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«мозкової атаки». 
Самостійна робота. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

Економетричні 
методи та моделі

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Самостійна робота. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

Економіко-
математичне 
моделювання

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Ігрові методи 
інтерактивного навчання 
(дидактичні, рольові 
організаційно-діяльнісні 
ігри). Метод «мозкової 
атаки». Самостійна робота.

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

Системний аналіз та 
прийняття рішень

Тематична лекція. Лекція-
бесіда. Лекція-дискусія. 
Практичні завдання. Ігрові 
методи інтерактивного 
навчання (дидактичні, 
рольові організаційно-
діяльнісні ігри). Метод 
«мозкової атаки». 
Самостійна робота. 

Усне опитування. 
Письмовий контроль. 
Тестовий контроль. 
Програмований контроль. 
Практична перевірка. Метод 
самоконтролю.

 


