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1.

Заява про отримання ліцензії на розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування
нової спеціальності

2.

Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи

3.

Копії документів, що засвідчують право власності ДДМА для
здійснення навчального процесу на строк, необхідний для
завершення повного циклу освітньої діяльності

4.

Копії документів про відповідність приміщень та матеріальнотехнічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної
безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за
спеціальностями з підвищеною небезпекою)

5.

Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової)
програми

6.

Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього

7.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності

8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності

9.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої
діяльності

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів
про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)
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КРАМАТОРСЬК
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І ПРЕАМБУЛА
Освітньо-професійна
програма
підготовки
другого
(освітньопрофесійного) рівня (магістр) галузі знань 07 Управління та адміністрування,
спеціальності 071 Облік і оподаткування
Введена в дію наказом ректора ДДМА
Розробники освітньо-наукової програми:
Акімова Олена Володимирівна –керівник проектної групи, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Донбаської
державної машинобудівної академії;
Веріга Ганна Володимирівна – член проектної групи, доктор
економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Донбаської
державної машинобудівної академії;
Рекова Наталія Юріївна – член проектної групи, доктор економічних
наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Донбаської
державної машинобудівної академії;
Стрєльніков Роман Миколаєвич – член проектної групи, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Донбаської
державної машинобудівної академії
Дубинська Олена Сергіївна
– член проектної групи, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Донбаської
державної машинобудівної академії

ІІ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Рівень вищої освіти Другий (освітньо-професійний) рівень
магістр
Ступінь вищої
освіти
07 Управління та адміністрування
Галузь знань
071 Облік і оподаткування
Спеціальність
А- Облік і аудит
Спеціалізація
Б - Оподаткування
Обмеження щодо
без обмежень
форм навчання
Освітня
Магістр з обліку і оподаткування
кваліфікація
Кваліфікація в
Магістр з обліку і оподаткування
дипломі
Опис предметної
Об’єкт(и) вивчення та діяльності.
майно, джерела формування майна, господарські
області
операції, податкові зобов’язання економічних
суб’єктів, система побудови облікової інформації,
підготовки звітності; стандарти та процедури обліку,
аналізу, контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного контролю,
судово-бухгалтерської експертизи, наукові завдання
міждисциплінарного характеру.
Цілі навчання.
забезпечити підготовку в області обліку та
оподаткування спеціалістів, які здатні розв’язувати
комплексні проблеми та створювати нові знання в
сфері розвитку методології та методики обліку,
аналізу, підготовки звітності, контролю і ревізії,
податкового
контролю,
аудиту,
судовобухгалтерської експертизи, фінансового моніторингу
економічних процесів,оподаткування та захистити
дипломну роботу.
Теоретичний зміст предметної області.
методологія, методики і стандарти організації та
здійснення
бухгалтерського,
податкового
та
управлінського обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу,
податкового і бюджетного контролю, судовобухгалтерської експертизи діяльності суб’єктів
господарювання, бюджетних установ та фізичних
осіб; методи обробки економічних даних та

Академічні права
випускників

моделювання економічних ситуацій.
Методи, методики та технології:
навчальні
використання лекційних курсів, семінарів та
консультацій із запланованих дисциплін; самостійна
робота з джерелами інформації у бібліотеці академії
та у наукових бібліотеках України; використання
навчання та електронних ресурсів за допомогою
Інтернет; індивідуальні консультації викладачів
ДДМА та інших профільних вищих навчальних
закладів;
активна робота магістрів у складі
проектних команд при виконанні держбюджетних та
госпдоговірних тем.
професійні
методи ведення облікових реєстрів, методи
здійснення
фінансового
обліку,
методики
ідентифікації, оцінки та відображення майна, джерел
його формування і господарських операцій суб’єктів
господарювання та бюджетних установ; методи
оцінки доходів, видатків та податкових зобов’язань
суб’єктів господарювання, фізичних осіб; методики
формування
статистичної,
бухгалтерської
та
податкової
звітності
за
національними
та
міжнародними стандартами; методи економічного і
фінансового аналізу;
інформаційні технології в
обліку, аналізі, контролі, ревізії, аудиті, фінансовому
моніторингу, податковому і бюджетному контролі,
судово-бухгалтерській експертизі
Навчання впродовж життя для розвитку і
самовдосконалення в науковій та професійній сферах
діяльності, а також в інших споріднених галузях
знань.
Можливість продовження навчання в аспірантурі для
отримання наукового ступеня доктора філософії за
професійним спрямуванням.

Працевлаштування
випускників

Посади згідно класифікатору професій України.
Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010
магістр за спеціальності 071 Облік і оподаткування
має бути підготовлений для таких посад:
1231 – Керівник фінансових, бухгалтерських,
економічних та адміністративних підрозділів та інші
керівники
(головний
економіст,
директор
фінансовий, завідувач каси, керівник (директор,
начальник та ін.) департаменту, начальник
контрольно-ревізійного відділу, начальник
фінансового відділу;
2411 – Професіонал в галузі аудиту та
бухгалтерського обліку:
2411.1
–
Наукові
співробітники
(аудит,
бухгалтерський
облік):
Молодший
науковий
співробітник
(аудит,
бухгалтерський
облік);
Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський
облік); Науковий співробітник-консультант (аудит,
бухгалтерський облік)
2411.2 – Аудитори та кваліфіковані бухгалтери
Місця працевлаштування.
Відповідні посади у фінансових, бухгалтерських,
економічних та адміністративних підрозділах
підприємств, установ та організацій.

ІІІ ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА
Загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, в тому числі:
цикл загальної підготовки – 15 кредитів ЄКТС;
цикл професійної підготовки – 75 кредитів ЄКТС;
ІV ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА З ОБЛІКУ І
ОПОДАТКУВАННЯ
Компетентність
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі
професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та
вмінь
інноваційного характеру,
достатнім
рівнем
інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних
професійних завдань у певній галузі економіки.

Абревіатура
компетентності

ІК

1
Загальні компетентності (ЗК)
1. Здатність сприймати і адаптувати міжнародний досвід в
сфері обліку і оподаткування, ідентифікувати потреби в
удосконаленні методології та методики обліку, аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту,
фінансового моніторингу, податкового і бюджетного
контролю,
і
обґрунтовувати
напрями
такого
удосконалення, перш за все, в ході критичного аналізу,
оцінки та синтезу нових і складних ідей в сфері
функціонування системи національної системи обліку,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту,
фінансового моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, оподаткуванню економічної діяльності
фізичних осіб, суб’єктів господарювання та бюджетних
установ з господарською компетенцією
2. Здатність оцінити та висловити повагу різноманітності та
мультикультурності,
готовність
до
професійної
мобільності, здатність сприймати та усвідомлювати
закордонний досвід.
3. Здатність спілкуватися другою мовою – здатність
створювати, передавати та сприймати усні та письмові
повідомлення фахової та нефахової спрямованості
другою мовою, в т.ч. вправність у володінні спеціальною,
професійною термінологією
4. Здатність спілкуватися з в діалоговому режимі в певній
галузі професійної діяльності – здатність здійснити усне
або
письмове
повідомлення
за
результатами
професійного досвіду або за результатами огляду
сучасних концепцій і теорії бухгалтерського обліку,
аналізу і контролю, оподаткування для загальної
аудиторії та для професійної спільноти.
5. Здатність проявити вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми в ході професійної діяльності,
організовувати та мотивувати членів колективів, діючи
при цьому соціально відповідально та громадсько
свідомо та на основі етичних міркувань (застосовувати
систему етичних цінностей для осмислення способів
професійної поведінки; постійно оцінювати відповідність
рішень і дій з її положеннями).

2

ЗК-1

ЗК-2

ЗК-3

ЗК-4

ЗК-5

1
6. Здатність проявляти універсальні навички застосування
сучасних інформаційних технологій в діяльності,
організації
бухгалтерського,
податкового
та
управлінського обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу,
податкового і бюджетного контролю, оподаткуванню
діяльності суб’єктів господарювання, бюджетних установ
та фізичних осіб; методи обробки економічних даних та
моделювання економічних ситуацій.,
7. Здатність зробити індивідуальний внесок в науку –
отримати та презентувати результати оригінального
дослідження, виокремити особистий внесок в отримання
цих результатів, аргументувати та захищати новизну
власної теоретичної позиції та науково-методичних
розробок, в т.ч. володіння навичками написання тез
доповідей на наукові та тематичні конференції чи
семінари, представлення таких досліджень у доповідях;
володіння методикою написання та цитування наукових
статей та публікацій з урахуванням наукометричних
показників
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
1. Глибокі знання та розуміння у фаховій області –
здатність
продемонструвати
засвоєння
найбільш
передових концептуальних та методологічних знань і
термінологічного наукового і професійного апарату в
сфері обліку, аналізу, підготовки звітності, контролю і
ревізії, аудиту, фінансового моніторингу, податкового і
бюджетного контролю і вміння використовувати
фундаментальні принципи і професійні стандарти у
поєднанні з потрібними інструментами.
2. Навички моделювання – здатність будувати і на цій
основі – прогнозувати моделі господарських операцій,
зокрема, ідентифікувати схеми здійснення легітимних та
нелегітимних операцій в сфері економічної діяльності, в
т.ч. пов’язаних із плануванням та виконанням податкових
зобов’язань, вдосконалювати методики обліку, аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту,
фінансового моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, моделі податкової поведінки різних
економічних суб’єктів;

2

ЗК-6

ЗК-7

СК-1

СК-2

3.

4.

5.

6.

1
Міждисциплінарний підхід – здатність використовувати
положення та методи дослідження математики,
статистики, менеджменту, економічного аналізу тощо для
розв’язання задач удосконалення обліку, контролю,
ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу;
використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
Здатність розпізнавати необхідність та ініціювати зміни
на основі проведеної оцінки економічних подій та явищ,
розробляти алгоритми рішень управлінських проблем з
використанням відповідних інструментів.
Постійне підвищення компетентності – здатність
виконувати пошук джерел, які мають відношення до
вирішення професійних завдань, сприймати нові знання і
зорієнтуватися на рівні професіонала в певній вузькій
предметній області обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу,
податкового і бюджетного контролю, оподаткуванню.
Здатність ініціювати інноваційні напрямки реформування
організації обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу,
податкового і бюджетного контролю, на підприємствах,
фінансово-банківських
установах, в бюджетних
організаціях, створення систем інформаційно-методичної
підтримки управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому лідерські якості
та спроможність працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

2

СК-3

СК-4

СК-5

СК-6

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою
підготовки магістра компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК
Вид компетентності за
освітньо-професійною
Автономія та
Знання Уміння Комунікація
програмою
відповідальність
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК-1
+
+
+
ЗК-2
+
+
+
+
ЗК-3
+
+
+
+
ЗК-4
+
+
+
ЗК-5
+
+
+
ЗК-6
+
+
+
ЗК-7
+
+
+
+
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
СК-1
+
+

Вид компетентності за
освітньо-професійною
програмою
СК-2
СК-3
СК-4
СК-5
СК-6

Класифікація компетентностей за НРК
Автономія та
Знання Уміння Комунікація
відповідальність
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

V Нормативний зміст підготовки магістра, сформульований у термінах
результатів навчання
Програмні результати навчання
1
Знати та розуміти основні сучасні концепції в сфері обліку і
оподаткування. Вміти продемонструвати навички систематизації,
оцінки, критики, узагальнення наукових положень та нормативноправових аспектів, що відображають різні точки зору на організацію
і методику здійснення обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового моніторингу, податкового і
бюджетного контролю, оподаткуванню економічних операцій
Знати та розуміти процес проведення наукових дослідження з
питань обліку та оподаткування індивідуально або в складі команди,
що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання
наукових джерел, аналізу якісних та кількісних облікових даних,
звітності, правила підготовки і публікації наукових статей у
рецензованих наукових журналах. Вміти: відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та знаходити наукові джерела,
працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти,
аналізувати та синтезувати отриману інформацію, працювати з
сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також
наукометричними платформами.
Знати вимоги щодо підготовки та оформлення дипломної роботи на
здобуття кваліфікаційного рівня магістр, вміти ясно та ефективно
описувати теоретичні, науково-методичні та науково-практичні
результати дослідницької роботи, підготувати і успішно захистити
кваліфікаційну роботу на основі індивідуальних досліджень.
Розуміти прийоми побудови комунікаційної стратегії і тактики.
Вміти: застосовувати вербальні та невербальні інструменти,
наукову логіку у міжособистісному спілкуванні, демонстрації
власних результатів, доведенні власної позиції.
Знати та розуміти крос-культурний контекст комунікацій та
управління та вміти адаптувати їх до ситуаційних умов професійної
діяльності (наукового дослідження)

Абревіатура
2

ПРН-1

ПРН-2

ПРН-3

ПРН-4

ПРН-5

1
Знати та розуміти іноземну мову (англійську). Вміти
продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою,
включаючи
спеціальну
термінологію
згідно
із
Загальноєвропейськими
Рекомендаціями
з
мовної
освіти,
розробленими Асоціацією Мовних Експертів (ALTE).
Знати і вміти ідентифікувати складові системи професійних та
наукових етичних цінностей та установок і використовувати їх в
конкретних ситуаціях організації наукових досліджень, оцінювати
власні дії на відповідність ним; усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми
Вміти узагальнювати, абстрагувати та конкретизувати, професійні
знання та формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження,
формувати структуру і розробляти технологічну карту дослідження,
створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких
відповідає національному та світовому рівням,
Знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специфіку
професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти
застосовувати навички викладання та наставництва – конструктивні,
організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння викладача
університету, необхідні для забезпечення провідних аспектів
педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної й
дослідницької роботи; використовувати законодавче та нормативноправове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології
організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти
виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.
Знати найбільш передові концептуальні і методологічні положення
в сфері бухгалтерського та податкового обліку, управлінського
обліку; економічного, фінансового та інвестиційного аналізу;
організації, методиці здійснення контролю, контролінгу, ревізії,
фінансового моніторингу, судово-бухгалтерської експертизи,
податкового контролю, аудиту; формування і використання
міжнародних стандартів обліку, звітності і аудиту; розуміти
закономірності історичного розвитку обліково-аналітичних і
контрольних систем в економічній діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти використовувати їх з метою
пояснення результатів власного дослідження та удосконалення
професійної діяльності. Знати міжнародні стандарти обліку,
звітності, аудиту, досвід і практику міжнародного оподаткування та
вміти співвідносити їх зміст, принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.

2
ПРН-6

ПРН-7

ПРН-8

ПРН-9

ПРН-10

1
Знати та розуміти сутність методів наукового дослідження вміти їх
застосовувати в наукових дослідженнях в сфері обліку, аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного контролю, судовобухгалтерської експертизи, в т.ч. організації таких досліджень,
математичній обробці їх результатів, вміти адаптувати методи та
методики наукового дослідження економічної теорії, статистики,
менеджменту, права тощо для розв’язання професійних або
дослідницьких завдань.
Знати та розуміти методи й програмні можливості у створенні
моделей, схем явищ і процесів в сфері економічної діяльності
окремих фізичних осіб, підприємств, установ, бюджетних
організацій, наприклад математичні (в т.ч. актуарні), IDEF тощо
Вміти продемонструвати навички створення та управління проектами
організаційного розвитку, удосконалення технологій професійної
діяльності, реформування державної політики в сфері обліку, аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного контролю, судовобухгалтерської експертизи, контролювати їх виконання, оцінювати
ресурси та результати, ефективність реалізації, коригувати організацію
та здійснення проектних робіт.

2

ПРН-11

ПРН-12

ПРН-13

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та компетентностей
Компетентності
Програмні
результати
Загальні компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності
ІК
навчання
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
ПРН-1
+
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-2
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-3
+
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-5
+
+
+
+
+
ПРН-6
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-7
+
+
+
+
+
ПРН-8
+
+
+
+
+
+
ПРН-9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-11
+
+
+
+
+
+
+
ПРН-12
+
+
+
+
ПРН-13
+
+
+
+
+
+
+

Освітньо-професійна програма підготовки
оподаткування передбачає такі цикли підготовки:

магістра

з

обліку

і

- загальна підготовка, що забезпечує другий освітній рівень і включає
блок обов’язкових дисциплін – 9 кредитів ЄКТС і блок дисциплін за
вибором (6 кредитів ЄКТС);
- професійна підготовка, що забезпечує необхідний освітньо-науковий
рівень і включає блок обов’язкових дисциплін – 31,5 кредита ЄКТС і
блок дисциплін за вибором (13,5 кредитів ЄКТС),
- практична підготовка, яка включає переддипломну практику-6 кредитів
ЄКТС і виконання магістерської роботи-27 кредитів ЄКТС,
- державна атестація -3 кредита ЄКТС.
Нормативний зміст підготовки магістра
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
№
з/п

Назва навчальної
дисципліни

Кількість
кредитів
ЄКТС

Кількість
годин

Обов’язкові навчальні дисципліни
1 Цикл дисциплін загальної підготовки
1,0
30
ЗК-3, ЗК-7, СК-3 СК-4

1.1

Інтелектуальна
власність

1.2

Методологія і
організація наукових
досліджень

2,0

60

Охорона праці в галузі і
3,0
90
цивільний захист
1.4 Спецкурс за напрямком
3
90
магістерської роботи
Всього
9
270
2 Цикл професійної підготовки
2.1. Звітність підприємства
7,0
210
2.2. Менеджмент персоналу
3,5
105
2.3 Управління
3,5
105
оподаткуванням
2.4 Стратегічний аналіз
3
90
підприємства
2.5 Облік і звітність за
3,5
105
міжнародними
стандартами
2.6 Організація обліку
3,5
105
1.3

Абревіатура
компетентностей, які
формує навчальна
дисципліна

ЗК-1, ЗК-3, ЗК-7, СК-1,
СК-3
ЗК-6, ЗК-7, СК-3 СК-4
ЗК-6, СК-5

ЗК-3, ЗК-4, СК-1, СК-5
ЗК-3, ЗК-4, СК-1, СК-5
ЗК-1, СК-1, СК-3, СК4, СК-5, СК-6
ЗК-5, ЗК-4, ЗК-7, СК-6
СК-1, СК-3, СК-5, СК6
СК-1, СК-3, СК-5, СК6

Організація та методика
7,5
225
аудиту
Всього
31,5
245
Дисципліни вільного вибору
1 Цикл дисциплін загальної підготовки
2.7

№
з/п

Абревіатура
компетентностей, які
формує навчальна
дисципліна
ЗК-2, ЗК-3, ЗК-4

Кількість
кредитів
ЄКТС

Кількість
годин

1.1а Іноземна мова (за
професійним спрямуван
ням)
1.1б Правове забезпечення
безпеки підприємств
України

6

180

2

60

ЗК-1, ЗК-5, ЗК-6, ЗК-7,
СК-1, СК-2, СК-3, СК4, СК-6

1.2б Працевлаштування та
ділова кар’єра
1.3б Філософія і наука
Всього

2

60

ЗК-3, ЗК-4, СК-1, СК-5

2.1а
2.2а
2.3а
2.4а
2.5б
2.6б
2.7б
2.8б

Назва навчальної
дисципліни

2
60
6
180
2 Цикл професійної підготовки
Облік
4
120
зовнішньоекономічної
діяльності
Внутрішній аудит
3
90
Управлінські
3,5
105
інформаційні системи в
аналізі та аудиті
Фінансово3
90
господарський контроль
Інформаційні системи і
4,0
120
технології в податковій
сфері
Адміністрування
3,0
90
податків
Податкова політика
3,0
90
3,5
105
Податкове планування

Всього
3.1 Переддипломна практика
3.2 Виконання магістерської
роботи
Всього
4.1Захист магістерської роботи
Разом

13,5
405
3.Практична підготовка
6
180
21
630
27
810
4.Державна атестація
3
90
90
2700

ЗК-1, ЗК-3, ЗК-7, СК-1,
СК-3
ЗК-5,ЗК-7, СК-2, СК-3,
СК-4
ЗК-7, СК-2, СК-3, СК-4
ЗК-6, ЗК-7, СК-2, СК-3
СК-4
ЗК-7, СК-2, СК-3, СК-4
ЗК-6, ЗК-7, СК-2, СК-3
СК-4
ЗК-5, ЗК-6, ,ЗК-7, СК2, СК-3, СК-4
ЗК-5,ЗК-7, СК-2, СК-3,
СК-4
ЗК-5,ЗК-7,
СК-2, СК-3,
СК-4,СК-5
ЗК-7, СК-2, СК-3,СК-4
ЗК-6, ЗК-7, СК-2, СК-3
СК-4
ЗК-1, ЗК-3, СК-3, СК-4

VІ ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми
атестації
здобувачів
вищої освіти

Атестація здобувачів освітньо-наукового ступеня магістра
здійснюється у наступних формах:
1. Поточний
та
підсумковий
контроль
виконання
магістрантом
освітньої складової освітньо-професійної
програми:
- форми поточного контролю за дисциплінами навчального
плану магістратури за спеціальністю 071 Облік і
оподаткування
визначаються
програмами відповідних

Вимоги до
заключної
кваліфікаційної
роботи

дисциплін;
- формою підсумкового контролю за кожною дисципліною є
іспит або залік;
2. Підсумковий
контроль
виконання
аспірантом
(здобувачем) практичної складової:
підсумковий контроль –захист магістерської роботи.
Вимоги до оформлення магістерської роботи визначаються
Донбаською державною машинобудівною академією.

VII ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій
щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України
«Про вищу освіту».
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості)
за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та
міжнародним стандартам.
Принципи та процедури Визначені наказом ректора ДДМА:
- розроблено принципи оцінки знань, умінь і
забезпечення якості освіти
в кінцевому випадку – рівня сформованості
компетенцій; визначено кількість, форми і
методи проведення вступних випробувань і
підсумкового контролю у відповідності до
змін у завданнях вищої освіти на третьому
рівні, цілях і методах її надання –
одноразово;
- встановлено відповідальність керівників
проектних груп – гарантів освітньонаукових програм за виконання останніх
аж до перегляду складу проектних груп та
академічного
штату,
що
здійснює
викладання – одноразово;
- сертифікація і модифікація освітньої
складової відповідно до вимог Асоціації
Привілейованих
Сертифікованих
Бухгалтерів (ACCA), Аудиторської Палати
України; Євразійської ради сертифікованих

бухгалтерів
і
аудиторів
(ЄРCБA),
Української
асоціації
сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) –
щорічно;
- забезпечення
зворотного
зв’язку
з
роботодавцями щодо якості підготовки –
щорічно;
- акредитація освітньо-наукової програми в
Національному агентстві із забезпечення
- якості вищої освіти – після утворення
агентства;
- вибіркова
оцінка
якості
виконання
освітньо-наукової
програми
робочою
групою, створеною при проректорі з
наукової роботи, управління розвитком та
міжнародних зв’язків – щорічно;
- аналіз успішності виконання освітньонаукової програми кожним аспірантом
(прикріпленим здобувачем) – постійно;
підвищення кваліфікації для академічного
штату, що відповідає за виконання освітньої
складової – кожні два роки
Моніторинг та періодичний Визначені наказом ректора ДДМА:
- модифікація переліку компетенцій у
перегляд освітніх програм
відповідності
з
документально
підтвердженими потребами роботодавців (в
т.ч. за резолюціями щорічних круглих
столів з роботодавцями), змінами у
державному стандарті вищої освіти на
освітньо-науковому рівні – щорічно;
- коригування елементів освітньої складової
у відповідності з розвитком економічної,
фінансової науки, зміною національних та
міжнародних стандартів та нормативноправової
бази
обліку,
аудиту
та
оподаткування – щорічно;
- оновлення
освітніх
ресурсів
(АРМ
бухгалтерів, доступ до міжнародних
реферативних та наукометричних баз даних
та статей у передових фахових журналах
України та зарубіжжя, науково-методичне
забезпечення викладання дисциплін) –
щорічно;
- перегляд
академічного
штату,
відповідального за виконання освітньої та
наукової складових програм (в т.ч. надання

дозволу на викладання англійської мови,
надання
дозволу
на
керівництво
дисертаційними роботами) – щорічно;
- забезпечення зворотного зв’язку від
академічного штату та магістрів) шляхом
анонімного опитування – щорічно;
- винесення питання про ефективність
реалізації освітньо-наукової програми на
вчену раду ДДМА – щорічно
Щорічне
оцінювання Не передбачається окремо; оцінювання
здійснюється у вигляді поточного і
здобувачів вищої освіти
підсумкового контролю, атестації здобувачів
вищої освіти
кваліфікації
науковоПідвищення
кваліфікації Підвищення
педагогічних, наукових та педагогічних
науково-педагогічних,
педагогічних та наукових працівників, задіяних в освітньо-науковому
процесі має відбуватися щонайменше раз на
працівників
три роки у формі:
1) участі у міжнародних проектах, в т.ч. тих,
що передбачають стажування за кордоном у
освітніх або наукових закладах;
2) навчання в аспірантурі (для викладачів
іноземної мови) та докторантурі;
3) участі у семінарах з педагогічної
майстерності, професійних семінарах;
4)
стажування
на
підприємствах,
у
банківських установах, страхових компаніях,
державних установах (в т.ч. закордонних),
професійних асоціаціях тощо за профілем
освітньої програми;
5) участь у розробці професійних стандартів
за профілем освітньо-наукової програми
спільно із об’єднаннями роботодавців;
6) участь у роботі щонайменше науковометодичної комісії сектору вищої освіти
Науково-методичної ради МОН України;
7) захист дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії або доктора наук;
8) робота за сумісництвом на підприємствах,
у
банківських
установах,
страхових
компаніях, державних установах, професійних
асоціаціях тощо за профілем освітньонаукової програми;
9) отримання сертифікату на право підготовки
до мовних іспитів (щонайменше рівень В2)
10) інші види підвищення кваліфікації, які за

змістом
відповідають
цілям реалізації
освітньо-наукової
програми
програми,
підтверджені документально і дають змогу
поліпшити
діяльність
із
сприяння
якнайкращому
досягненню
навчальних
результатів аспірантами (здобувачами)
Наявність
необхідних Визначаються в цілому ліцензійними умовами
ресурсів
для
організації провадження освітньої діяльності закладами
освіти (Постанова Кабінету Міністрів України
освітнього процесу
від 20.12.2015 р. №1187).
Додатково: наявність робочих комп’ютерних
місць, на яких інстальовані ліцензійні пакети
прикладних програм, які використовуються в
ході навчального процесу (за вибором ВНЗ).
Наявність
інформаційних Єдина державна електронна база з питань
систем для ефективного освіти.
управління
освітнім
процесом
Публічність інформації про Розміщення на сайті у відкритому доступі
освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації
Запобігання та виявлення Перевірка на плагіат
академічного плагіату

VIII ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ
БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
1. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/266-2015-%D0%BF/page.
2. ДК 003 : 2010 Національний класифікатор професій [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dk003.com.
3. Національна рамка кваліфікацій : затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
4.Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266: Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р.
№1151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua
/ru/about-ministry/normative/4636-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
Спеціалізація

071 «Облік і оподаткування»

другий (освітньо-професійний) рівень

Облік і аудит, Оподаткування

Освітня програма

Облік і оподаткування

Форма навчання денна / заочна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
та строк навчання 90 кредитів ЄКТС
Навчальний план, затверджений Вченою радою 29 вересня 2016 р., протокол № 1
(дата та номер протоколу)

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) стандарт вищої освіти
відсутній
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) професійні стандарти
не використовувалися
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання перший(бакалаврьский)
рівень вищої освіти
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1

Програмні результати
навчання

2
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

ЗК-2. Здатність оцінити та висловити
повагу
різноманітності
та
мультикультурності,
готовність
до
професійної
мобільності,
здатність
сприймати та усвідомлювати закордонний
досвід.

Знати і вміти ідентифікувати 1.Інтелектуальна
складові системи професійних та власність
наукових етичних цінностей та
установок і використовувати їх в
конкретних ситуаціях;

СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність
працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

Знати міжнародні стандарти обліку,
звітності, аудиту, досвід і практику
міжнародного оподаткування та
вміти співвідносити їх зміст,
принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.
Вміти продемонструвати навички
створення та управління проектами
організаційного
розвитку,
удосконалення
технологій
професійної
діяльності,
реформування державної політики в
сфері обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового
і
бюджетного
контролю,
судово-бухгалтерської
експертизи,
контролювати
їх
виконання, оцінювати ресурси та
результати, ефективність реалізації,
коригувати
організацію
та
здійснення запланованих робіт.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

1

2

ЗК7. Здатність зробити індивідуальний
внесок в науку – отримати та презентувати
результати оригінального дослідження,
виокремити особистий внесок в отримання
цих
результатів,
аргументувати
та
захищати новизну власної теоретичної
позиції та науково-методичних розробок, в
т.ч. володіння навичками написання тез
доповідей на наукові та тематичні
конференції чи семінари, представлення
таких досліджень у доповідях; володіння
методикою написання та цитування
наукових статей та
публікацій
з
урахуванням наукометричних показників.

Знати та розуміти
правила
підготовки і публікації наукових
статей у рецензованих наукових
журналах. Вміти: вести та брати
ефективну участь у наукових
семінарах, планувати, реалізовувати
та
контролювати
виконання
пропозицій щодо фінансування
наукових досліджень і реєстрації
прав інтелектуальної власності;
застосовувати емпатію, вербальні та
невербальні інструменти, наукову
логіку
у
міжособистісному
спілкуванні, демонстрації власних
результатів,
доведенні
власної
позиції.

СК-1 Глибокі знання та розуміння у
фаховій
області
–
здатність
продемонструвати засвоєння найбільш
передових
концептуальних
та
методологічних знань і термінологічного
наукового і професійного апарату в сфері
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю і вміння використовувати
фундаментальні принципи і професійні
стандарти у поєднанні з потрібними
інструментами.

Знати та розуміти сутність методів
наукового дослідження та вміти їх
застосовувати
в
наукових
дослідженнях в сфері обліку,
аналізу,
підготовки
звітності,
контролю
і
ревізії,
аудиту,
податкового
і
бюджетного
контролю,
судово-бухгалтерської
експертизи, в т.ч. організації таких
досліджень, математичній обробці їх
результатів.

ЗК-4. Здатність
спілкуватися
з
в
діалоговому режимі в певній галузі
професійної
діяльності
–
здатність
здійснити усне або письмове повідомлення
за результатами професійного досвіду або
за
результатами
огляду
сучасних
концепцій і теорії бухгалтерського обліку,
аналізу і контролю, оподаткування для
загальної аудиторії та для професійної
спільноти.
СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність
працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

Розуміти
прийоми
побудови
комунікаційної стратегії і тактики.
Вміти:
застосовувати
емпатію,
вербальні
та
невербальні
інструменти, наукову логіку у
міжособистісному
спілкуванні,
демонстрації власних результатів,
доведенні власної позиції
Знати
найбільш
передові
концептуальні
і
методологічні
положення в сфері бухгалтерського
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
формування
і
використання
міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти
закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3
1.Методологія та
організація наукових
досліджень
2. Філософія і наука.

1.Правове забезпечення
безпеки підприємств
України

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1

ЗК- 3. Здатність спілкуватися другою
мовою – здатність створювати, передавати
та
сприймати
усні
та
письмові
повідомлення фахової та нефахової
спрямованості другою мовою, в т.ч.
вправність у володінні спеціальною,
професійною термінологією

СК-5 Постійне підвищення компетентності
– здатність виконувати пошук джерел, які
мають
відношення
до
вирішення
професійних завдань, сприймати нові
знання
і
орієнтуватися
на
рівні
професіонала в певній вузькій предметній
області обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового і бюджетного контролю,
оподаткуванню.
ЗК-5. Здатність
проявити
вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми
в
ході
професійної
діяльності,
організовувати та мотивувати членів
колективів, діючи при цьому соціально
відповідально та громадсько свідомо та на
основі етичних міркувань (застосовувати
систему
етичних
цінностей
для
осмислення
способів
професійної
поведінки;
постійно
оцінювати
відповідність рішень і дій з її
положеннями).

СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність

Програмні результати
навчання
2

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
удосконалення
професійної
діяльності
Знати та розуміти іноземну мову 1.Іноземна мова (за
(англійську).
Вміти професійним
продемонструвати вправність у спрямуванням)
володінні
іноземною
мовою,
включаючи спеціальну термінологію
згідно із Загальноєвропейськими
Рекомендаціями з мовної освіти,
розробленими Асоціацією Мовних
Експертів (ALTE):
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити джерела, які мають
відношення до сфери професійних
інтересів фахівця, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних
Знати і вміти ідентифікувати 1. Працевлаштування та
складові системи професійних та
ділова кар`єра
наукових етичних цінностей та 2.Охорона праці в галузі
установок і використовувати їх в
та цивільний захист
конкретних ситуаціях організації
наукових досліджень, оцінювати
власні дії на відповідність ним;
усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми
Вміти продемонструвати навички
створення та управління проектами
організаційного
розвитку,
удосконалення
технологій
професійної
діяльності,
реформування державної політики в
сфері обліку, аналізу, підготовки,
коригувати
організацію
та
здійснення проектних робіт
Знати
найбільш
передові
концептуальні
і
методологічні
положення в сфері бухгалтерського
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного,
фінансового
та
інвестиційного аналізу; організації,
методиці здійснення контролю,
контролінгу, ревізії, фінансового
моніторингу, судово-бухгалтерської
експертизи, податкового контролю,
аудиту; формування і використання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1

Програмні результати
навчання
2

працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

ЗК-2. Здатність оцінити та висловити
повагу
різноманітності
та
мультикультурності,
готовність
до
професійної
мобільності,
здатність
сприймати та усвідомлювати закордонний
досвід.

СК-5 Постійне підвищення компетентності
– здатність виконувати пошук джерел, які
мають
відношення
до
вирішення
професійних завдань, сприймати нові
знання
і
орієнтуватися
на
рівні
професіонала в певній вузькій предметній
області обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового і бюджетного контролю,
оподаткуванню.

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти
закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і
контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
пояснення результатів власного
дослідження
та
удосконалення
професійної діяльності.
Вміти узагальнювати, абстрагувати 1.Спецкурс за напрямком
та
конкретизувати,
професійні магістерської роботи
знання та формулювати мету, задачі,
об’єкт і предмет дослідження,
формувати структуру і розробляти
технологічну карту дослідження,
створювати нові знання через
оригінальні дослідження, якість яких
відповідає
національному
та
світовому рівням,
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити джерела, які мають
відношення до сфери професійних
інтересів фахівця, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних
Знати міжнародні стандарти обліку,
звітності, аудиту, досвід і практику
міжнародного оподаткування та
вміти співвідносити їх зміст,
принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1Обов’язкові дисципліни
ЗК-5. Здатність
проявити
вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми
в
ході
професійної
діяльності,
організовувати та мотивувати членів
колективів, діючи при цьому соціально
відповідально та громадсько свідомо та на
основі етичних міркувань (застосовувати
систему
етичних
цінностей
для
осмислення
способів
професійної
поведінки;
постійно
оцінювати
відповідність рішень і дій з її
положеннями).
СК-1. Глибокі знання та розуміння у
фаховій
області
–
здатність
продемонструвати засвоєння найбільш
передових
концептуальних
та

Знати та розуміти основні сучасні 1.Звітність підприємств
концепції
в сфері обліку і 2.Управління
оподаткування.
оподаткуванням
Знати
найбільш
передові
концептуальні
і
методологічні
положення в сфері бухгалтерського
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
формування
і
використання
міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

1

2

методологічних знань і термінологічного
наукового і професійного апарату в сфері
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю і вміння використовувати
фундаментальні принципи і професійні
стандарти у поєднанні з потрібними
інструментами.
ЗК-1.Здатність сприймати і адаптувати
міжнародний досвід в сфері обліку і
оподаткування, ідентифікувати потреби в
удосконаленні методології та методики
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, і обґрунтовувати напрями
такого удосконалення, перш за все, в ході
критичного аналізу, оцінки та синтезу
нових ідей в сфері функціонування
системи національної системи обліку,
підготовки звітності, аудиту, податкового і
бюджетного контролю, оподаткуванню
економічної діяльності фізичних осіб,
суб’єктів господарювання та бюджетних
установ з господарською компетенцією

закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і
контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
удосконалення
професійної
діяльності

СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність
працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

Вміти продемонструвати навички
створення та управління проектами
організаційного
розвитку,
удосконалення
технологій
професійної
діяльності,
реформування державної політики в
сфері обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового
і
бюджетного
контролю,
судово-бухгалтерської
експертизи,
контролювати
їх
виконання, оцінювати ресурси та
результати, ефективність реалізації,
коригувати
організацію
та
здійснення запланованих робіт.
Знати
найбільш
передові 1.Організація і методика
концептуальні
і
методологічні аудиту
положення в сфері бухгалтерського 2.Стратегічний аналіз
та
податкового
обліку,
підприємства
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
формування
і
використання
міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти
закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і

ЗК-5. Здатність
проявити
вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми
в
ході
професійної
діяльності,
організовувати та мотивувати членів
колективів, діючи при цьому соціально
відповідально та громадсько свідомо та на
основі етичних міркувань (застосовувати
систему
етичних
цінностей
для
осмислення
способів
професійної
поведінки;
постійно
оцінювати
відповідність рішень і дій з її
положеннями).
СК-3
Міждисциплінарний
підхід
–
здатність використовувати положення та
методи
дослідження
математики,
статистики, менеджменту, економічного

Знати міжнародні стандарти обліку, 1.Менеджмент персоналу
звітності, аудиту, досвід і практику 2.Організація обліку
міжнародного оподаткування та
вміти співвідносити їх зміст,
принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити наукові джерела, які
мають
відношення
до
сфери
наукових інтересів, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1

Програмні результати
навчання
2

аналізу тощо для розв’язання задач
удосконалення обліку, контролю, ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу;
використовувати
інформаційні
і
комунікаційні технології.
ЗК-1.Здатність сприймати і адаптувати
міжнародний досвід в сфері обліку і
оподаткування, ідентифікувати потреби в
удосконаленні методології та методики
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, і обґрунтовувати напрями
такого удосконалення, перш за все, в ході
критичного аналізу, оцінки та синтезу
нових ідей в сфері функціонування
системи національної системи обліку,
підготовки звітності, аудиту, податкового і
бюджетного контролю, оподаткуванню
економічної діяльності фізичних осіб,
суб’єктів господарювання та бюджетних
установ з господарською компетенцією
СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність
працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
удосконалення
професійної
діяльності
Знати міжнародні стандарти обліку,1. 1.Облік і звітність за
звітності, аудиту, досвід і практику міжнародними
міжнародного оподаткування та стандартами
вміти співвідносити їх зміст,
принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити наукові джерела, які
мають
відношення
до
сфери
наукових інтересів, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних

2.2Дисципліни вільного вибору
2.2.1Спеціалізація "Облік і аудит"
ЗК-1.Здатність сприймати і адаптувати
міжнародний досвід в сфері обліку і
оподаткування, ідентифікувати потреби в
удосконаленні методології та методики
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, і обґрунтовувати напрями
такого удосконалення, перш за все, в ході
критичного аналізу, оцінки та синтезу
нових ідей в сфері функціонування
системи національної системи обліку,
підготовки звітності, аудиту, податкового і
бюджетного контролю, оподаткуванню
економічної діяльності фізичних осіб,
суб’єктів господарювання та бюджетних
установ з господарською компетенцією
СК-6 Здатність ініціювати інноваційні
напрямки
реформування
організації

Знати міжнародні стандарти обліку, 1.Облік
звітності, аудиту, досвід і практику зовнішньоекономічної
міжнародного оподаткування та діяльності
вміти співвідносити їх зміст,
принципи побудови і реалізації із
національним досвідом.
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити наукові джерела, які
мають
відношення
до
сфери
наукових інтересів, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

1

2

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю, на підприємствах, фінансовобанківських
установах, в бюджетних
організаціях,
створення
систем
інформаційно-методичної
підтримки
управлінської діяльності (інформаційних
облікових систем), виявляючи при цьому
лідерські
якості
та
спроможність
працювати автономно під час реалізації
управлінських рішень.
ЗК-5. Здатність
проявити
вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми
в
ході
професійної
діяльності,
організовувати та мотивувати членів
колективів, діючи при цьому соціально
відповідально та громадсько свідомо та на
основі етичних міркувань (застосовувати
систему
етичних
цінностей
для
осмислення
способів
професійної
поведінки;
постійно
оцінювати
відповідність рішень і дій з її
положеннями).
СК-4 Здатність розпізнавати необхідність
та ініціювати зміни на основі проведеної
оцінки економічних подій та явищ,
розробляти
алгоритми
рішень
управлінських проблем з використанням
відповідних інструментів.

Вміти узагальнювати, абстрагувати 1.Внутрішній аудит
та
конкретизувати,
професійні 2.Фінансовознання та формулювати мету, задачі, господарський контроль
об’єкт і предмет дослідження,
створювати нові знання через
оригінальні дослідження, якість яких
відповідає
національному
та
світовому рівням.
Вміти продемонструвати навички
систематизації, оцінки, критики,
узагальнення
положень,
що
відображають різні точки зору на
організацію і методику здійснення
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю
і
ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу,
податкового
і
бюджетного
контролю,
судово-бухгалтерської
експертизи економічних операцій.

ЗК-6. Здатність проявляти універсальні
навички
застосування
сучасних
інформаційних технологій в діяльності,
організації бухгалтерського, податкового
та
управлінського
обліку,
аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу,
податкового і бюджетного контролю,
оподаткуванню
діяльності
суб’єктів
господарювання, бюджетних установ та
фізичних
осіб;
методи
обробки
економічних даних та моделювання
економічних ситуацій.
СК-2 Навички моделювання – здатність
будувати і на цій основі – прогнозувати
моделі господарських операцій, зокрема,
ідентифікувати
схеми
здійснення
легітимних та нелегітимних операцій в
сфері економічної діяльності, в т.ч.
пов’язаних із плануванням та виконанням
податкових зобов’язань, вдосконалювати
методики обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
фінансового моніторингу, податкового і
бюджетного контролю, моделі податкової
поведінки різних економічних суб’єктів

Знати
найбільш
передові 1.Управлінські
концептуальні
і
методологічні інформаційні системи в
положення в сфері бухгалтерського аналізі та аудиті
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
вміти використовувати їх з метою
удосконалення
професійної
діяльності,застосовувати в наукових
дослідженнях в сфері обліку,
аналізу,
підготовки
звітності,
контролю
і
ревізії,
аудиту,
податкового
і
бюджетного
контролю,
судово-бухгалтерської
експертизи, в т.ч. організації таких
досліджень, математичній обробці їх
результатів.
Знати та розуміти методи й
програмні можливості у створенні
моделей, схем явищ і процесів в
сфері
економічної
діяльності

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1

Програмні результати
навчання
2

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

окремих фізичних осіб, підприємств,
установ, бюджетних організацій,
наприклад математичні (в т.ч.
актуарні), IDEF тощо

2.2.2Спеціалізація "Оподаткування"
ЗК-6. Здатність проявляти універсальні
навички
застосування
сучасних
інформаційних технологій в діяльності,
організації бухгалтерського, податкового
та
управлінського
обліку,
аналізу,
підготовки звітності, контролю і ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу,
податкового і бюджетного контролю,
оподаткуванню
діяльності
суб’єктів
господарювання, бюджетних установ та
фізичних
осіб;
методи
обробки
економічних даних та моделювання
економічних ситуацій.
СК-2 Навички моделювання – здатність
будувати і на цій основі – прогнозувати
моделі господарських операцій, зокрема,
ідентифікувати
схеми
здійснення
легітимних та нелегітимних операцій в
сфері економічної діяльності, в т.ч.
пов’язаних із плануванням та виконанням
податкових зобов’язань, вдосконалювати
методики обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
фінансового моніторингу, податкового і
бюджетного контролю, моделі податкової
поведінки різних економічних суб’єктів
ЗК-5. Здатність
проявити
вміння
виявляти, ставити та вирішувати проблеми
в
ході
професійної
діяльності,
організовувати та мотивувати членів
колективів, діючи при цьому соціально
відповідально та громадсько свідомо та на
основі етичних міркувань (застосовувати
систему
етичних
цінностей
для
осмислення
способів
професійної
поведінки;
постійно
оцінювати
відповідність рішень і дій з її
положеннями).
СК-1. Глибокі знання та розуміння у
фаховій
області
–
здатність
продемонструвати засвоєння найбільш
передових
концептуальних
та
методологічних знань і термінологічного
наукового і професійного апарату в сфері
обліку, аналізу, підготовки звітності,
контролю і ревізії, аудиту, фінансового
моніторингу, податкового і бюджетного
контролю і вміння використовувати
фундаментальні принципи і професійні
стандарти у поєднанні з потрібними
інструментами.

Знати
найбільш
передові
концептуальні
і
методологічні
положення в сфері бухгалтерського
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
формування
і
використання
міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти
закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і
контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
удосконалення
професійної
діяльності

1. Інформаційні системи і
технології в податковій
сфері
2.Податкове планування

Знати та розуміти основні сучасні 1.Податкова політика
концепції
в сфері обліку і 2.Адміністрування
оподаткування.
податків
Знати
найбільш
передові
концептуальні
і
методологічні
положення в сфері бухгалтерського
та
податкового
обліку,
управлінського
обліку;
економічного, фінансового аналізу;
організації, методиці здійснення
контролю,
контролінгу,
ревізії,
фінансового моніторингу, судовобухгалтерської
експертизи,
податкового контролю,
аудиту;
формування
і
використання
міжнародних стандартів обліку,
звітності
і
аудиту;
розуміти
закономірності
історичного
розвитку обліково-аналітичних і
контрольних систем в економічній
діяльності і їх відображення і в
історії відповідної науки; вміти
використовувати
їх
з
метою
удосконалення
професійної
діяльності.

3.Практична підготовка

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
1
ЗК7. Здатність зробити індивідуальний
внесок в науку – отримати та презентувати
результати оригінального дослідження,
виокремити особистий внесок в отримання
цих
результатів,
аргументувати
та
захищати новизну власної теоретичної
позиції та науково-методичних розробок, в
т.ч. володіння навичками написання тез
доповідей на наукові та тематичні
конференції чи семінари, представлення
таких досліджень у доповідях; володіння
методикою написання та цитування
наукових статей та
публікацій
з
урахуванням наукометричних показників.
СК-5 Постійне підвищення компетентності
– здатність виконувати пошук джерел, які
мають
відношення
до
вирішення
професійних завдань, сприймати нові
знання
і
орієнтуватися
на
рівні
професіонала в певній вузькій предметній
області обліку, аналізу, підготовки
звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового і бюджетного контролю,
оподаткуванню.
СК-3
Міждисциплінарний
підхід
–
здатність використовувати положення та
методи
дослідження
математики,
статистики, менеджменту, економічного
аналізу тощо для розв’язання задач
удосконалення обліку, контролю, ревізії,
аудиту,
фінансового
моніторингу;
використовувати
інформаційні
і
комунікаційні технології.

Програмні результати
навчання
2

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3

Вміти узагальнювати, абстрагувати 1. Переддипломна
та
конкретизувати,
професійні практика
знання та формулювати мету, задачі, 2.Виконання
об’єкт і предмет дослідження, магістерської роботи
формувати структуру і розробляти
технологічну карту дослідження,
створювати нові знання через
оригінальні дослідження, якість яких
відповідає
національному
та
світовому рівням,
Вміти відслідковувати найновіші
досягнення в професійній сфері та
знаходити джерела, які мають
відношення до сфери професійних
інтересів фахівця, працювати з
різними джерелами, розшукувати,
обробляти,
аналізувати
та
синтезувати отриману інформацію,
працювати
з
сучасними
бібліографічними і реферативними
базами даних

Гарант освітньої програми

О.В.Акімова

Ректор ДДМА

В.Д. Ковальов

7. ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 7.1
Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри
«Облік і аудит» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи

1

Найменування
Найменування
посади
закладу, який
(для
закінчив
сумісвикладач
ників — (рік закінчення,
місце
спеціальність,
основної
кваліфікація
роботи,
згідно з
наймену- документом про
вання
вищу освіту)
посади)
2
3

Акімова Олена Доцент
Володимирівна кафедри
«Облік і
аудит»

Донецький
державний
університет,
Рік закінчення
1989,
спеціальність:
«Бухгалтерськ
ий
облік
і
аналіз
господарської
діяльності

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Стаж
науковопедагогі
чної
та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за
напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

4
5
6
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
23
1 Nataliya Rekova, Olena Akimova Рrospects for development of the
К.е.н
Дата
захисту
роки
financial monitoring system in ukraine. Reviewed Proceedings of the
дисертації: 10.12.92р.
Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students
Шифр спеціальності:
and assistants. QUAERE 2016 – Vol. VI., 2016. – Р. 302-312 ISBN
08.00.05
978-80-87952-15-3
Назва спеціальності:
2. Акімова О.В Сучасний досвід організації внутрішнього аудиту
«Економіка,
фінансових та матеріальних потоків підприємства. Часопис
планування організації
економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – № 4 (20). –
управління народним
2015. – С. 80-87
господарством і його
3. Акімова О. В. Особливості використання окремих інструментів
галузями».
при проведенні внутрішнього фінансового моніторингу.
Доцент: Дата
Науковий ВісникДДМА. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 137-142.
присвоєння: 01.03.01р.
4.Акимова Е. В., Шелест Е. А. Основные направления развития
Тема:
«Развитие
рынка аудиторских услуг в Украине Научный вестник ДГМА. –
внутрихозяйственных
№ 1 (19 Е). 2016.– С. 143-148.
отношений
5. Акіmоvа О. V. The Use of Typological Research in the System of
машиностроительного
Internal Financial Monitoring Економічний вісник Донбасу.
предприятия
в
Науковий журнал. – No 4 (42). – 2015. – P. 93-100
рыночной
системе
6. 12.Формирование механизма управления человеческим
хозяйствования».
капиталом в системе стратегического развития промышленного
предприятия: монография/ Е.В. Акимова, О.А. Каменская.Краматорск: ДГМА, 2013. -180с. ISBN 978-966-379-634-5

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

7
Національна
академія
статистики обліку та аудиту
м. Київ
10.02.2016
-10.03.2016
Стажування:
Наказ 01-04 від 04.02.2016
Довідка №180
Тема:«Організація
викладання дісциплін за
напрямом «Облік і аудит»»
2.Вища школа бізнесу –
Національний університет
Луїса (Польща) –з
15.08.2016 – 19.08.2016
науково-педагогічне
стажування на
тему:«Інноваційні освітні
технології: європейський
досвід та його впровадження
в підготовку фахівців з
економіки та управління» за
спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування»

1

2

3

Веріга
Завідуюча
Донецький
Ганна
кафедрою політехнічний
Володимирівна «Облік і
інститут,
аудит»
Рік закінчення
1984,
спеціальність
«Економіка та
організація
гірничої
промисловості»,
кваліфікація
«гірничий
інженерекономіст»

4

5

6

7

Д.е.н
Дата захисту
дисертації:
23.09.2014р..
Шифр спеціальності:
08.00.08
Назва спеціальності:
«гроші, фінанси і
кредит».
Доцент: Дата
присвоєння: 30.10.2008
р
Тема: «Механізми
регулювання
валютного ринку
України».

14 років

1.Веріга Г. В. Інформаційна модель обліку і обслуговування
зовнішнього державного боргу / Г. В. Веріга // Актуальні
Проблеми Економіки : науковий економічний журнал. – 2016. –
№ 2 (176) – 70.
2. Верига А. В. / Европейское будущее украинского аудита : за и
против. А. В. Верига // Cross-cultural and economic aspects of
development of European integrations processes – 2016 : materials of
international science and practical seminar (Kosice, 4–8 April, 2016).
Executive typography “Azbuka”, 2016. – 103 р. – Р. 16–18.. 297–
307. – 0,71 д.а. (Skopus и др.)
3.Veriha H.V. THE STATE AND PROBLEMATIC ASPECTS OF
INTERNATIONAL INTEGRATION OF AUDITING AND
ACCOUNTING ON THE MODERN STAGE: UKRAINIAN
EXPERIENCE / National Economic Reform: Experience of Poland
and Prospects for Ukraine . – Collective monograph, edited by A.
Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 2.
- State University of Jan
Kochanowski, Poland Department of Entrepreneurship and
Innovation. - “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 456 p. - С.
270-287.
4.Веріга Г. В. Гармонізація облікової валютної політики
суб’єктів господарювання / Г. В. Веріга //
Фінансове
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : матеріали
ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19–21 лютого 2015
р. / Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського. – Кременчук, 2015. – 296 с. – С. 264–266.
Веріга Г. В. Категоріально-лінгвістичні проблеми визначення
витрат в контексті підвищення якості обліково-аналітичної
інформації / Г. В. Веріга // Вісник Донбаської державної
машинобудівної академії : збірник наукових праць. –
Краматорськ : ДДМА, 2015. – № 2 (35). – С. 27–32

1.Аудиторська палата
України
Свідоцтво № 002668
від 24 грудня 2015 р.№
319/3
2. Университет Яна
Коханівського (Польща) –з
23.05.2016 – 4.06.2016
науково-педагогічне
стажування на факультеті
управління та админістрації.

1

2

3

Рекова
Наталія
Юріївна

Професор
кафедри
Економік
и
підприєм
ства

Донбаська
державна
машинобудівна
академія, Рік
закінчення:
1999 р.,
спеціальність
«Економіка
підприємства»

4

5

17 років
Д.е. н.,
Дата захисту
дисертації:2011 р
Шифр
спеціальності08.00.04:
Назва спеціальності:
«Економіка»
Тема дисертації
«Механізм управління
економічною
поведінкою підприємств
корпоративної
структури »,
Професор кафедри
фінансів, 2013 р
(12ПР № 008330)

6

7

1.Рекова Н. Ю. Передумови формування власних податкових і
неподаткових надходжень, а також джерел та резервів
формування доходів місцевих бюджетів / Н.Ю. Рекова, В.І.
Луценко // Інституціональний вектор економічного розвитку /
Institutional vector of economic development : зб. Наук. Праць
МІДМУ «КПУ». – Мелітополь : МІДМУ «КПУ», 2015. – Вип.
8(2). – С. 154-164.
2.Рекова Н.Ю. Податкове регулювання інвестиційного розвитку
національної економіки : моногр. / Н.Ю. Рекова, С.О. Пипко. –
Красноармійськ, ДонНТУ, 2015. – 192 с.
3.Рекова Н. Ю.
Реструктуризація
регуляторної
політики
держави в умовах податкового реформування / Н. Ю. Рекова,
Г. О. Талан // Розвиток економічних методів управління
національною економікою та економікою підприємства : зб.
Наук. Праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. –
С. 319–324.
4.Рекова Н. Ю.
Інструменти
регулювання
інвестиційної
діяльності в рамках податкової політики / Н. Ю. Рекова,
Г. О. Талан // Науковий журнал «Економічний часопис – ХХІ».
– 2014. – № 1–2 (2). – С. 12–15.
5.Рекова Н. Ю. Методичне забезпечення податкового
регулювання інвестиційного розвитку малого та середнього
бізнесу в Україні / Н. Ю. Рекова, С. О. Пипко //
Менеджер : Вісник Донецького державного університету
управління. – 2014. – № 2 (68). – Донецьк : ДонДУУ, 2014. –
С. 130–136.
6.Рекова Н. Ю. Бюджетна система України та проблема
фіскальної децентралізації: моногр. / Н.Ю. Рекова, Г.М.
Шиліна. – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015. – 186 с.
7 Фінансовий механізм державного управління економікою
України : моногр. / О.С. Поважнний, Н.Ю. Рекова, Ф.Ю.
Поклонський; Під заг. 33чен. О.С. Поважного. – Донецьк : Видво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 547 с.

Стажування:
1.University of Greenwich,
London on June 8-12 2015,
Elite Tempus Study Visit №4
on Education for Leader ship,
Intelligence and Encouraging.
2.Аcademic
society
of
Baludansky, University
of
Security
Management
in
Košice, Slovak republic –
Poland,
19.04.16-23.04.16
Certificate № 2016-2/7 from
23.04.2016
«Ukraine – EU. Modern
Technology, Business and
Law»

1

2

3

Дубинська
Олена
Сергіївна

Доцент
кафедри
«Облік і
аудит»

Донбаська
Державна
Машинобудівн
а Академія
Рік закінчення
2001р.,
спеціальність:
«Облік і аудит

4

5

К.е.н
15 років
Дата
захисту
дисертації: 24.06.2011 р
Шифр
спеціальності:
08.00.04
Назва
спеціальності:
«Економіка
та
управління
підприємствами
(за
видами
економічної
діяльності».
Доцент:
дата
присвоєння: 10.10.2013
Тема:
«Механізм
організаційновиробничого
менеджменту в системі
антикризового
управління
підприємством.»

6

7

1.Дубинська О.С. Гармонізації системи бухгалтерського обліку
основних засобів промислових підприємств України згідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності Науковий Вісник
ДДМА. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 176-181.
2.Дубинсько О.С., Сопільник А. О. Аналіз відображення
ліквідації основних засобів в бухгалтерському та податковому
обліку Матеріали ВНТК студентів і молодих учених «Молода
академія 2014», 20-21 травня 2014. Збірка тез. Дніпропетровськ,
2014 Том 2.- С.28
3. Дубинская Е. С., Честа А. И. Особенности калькулирования
себестоимости продукции промышленных предприятий в
условиях перехода на международные стандарты// Студентський
вісник ДДМА: тематичний збірник наукових праць. –
Краматорськ: ДДМА, 2014. –С..165-168
4.Дубинська О. С, Базарова О. В. Реформування охорони
здоров’я: між фінансуванням галузі та системою оплати праці
медпрацівників пряма залежність. Студентський вісник ДДМА:
тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА,
2015. –С.189-193
5. Дубинська О. С. Застосування механізму організаційновиробничого менеджменту та фінансової звітності в антикризовому
управлінні
підприємством :монографія/О.С.
Дубинська//Краматорськ :ДДМА, 2013. –204 с. –ISBN 978-966-379635-2

ТОВ «Краматорський завод
енергетичного
машинобудування»
01.10.2012р-01.11.2012р
Стажування:
Наказ 01-58від 03.10.12р.,
Свідоцтво№112;
Тема: «Аналіз
господарської діяльності»

1

2

3

4

5

6

7

Особи, які працюють за сумісництвом
Стрельников Доцент
Роман
кафедри
Миколайович «Облік і
аудит»

1.Краматорський
індустріальний
інститут,
Рік закінчення:
1992,
спеціальність:
«Автоматизація
виробничих
процесів»
2.Донбаська
державна
машинобудівна
академия,
Рік
закінчення:1996,
спеціальність:
«Економіка
підприємства»

К.е.н
Дата захисту
дисертації::
23.01.08.
Шифр
спеціальності:08.00.04
Назва спеціальності:
«Економіка та
управління
підприємствами».
Доцент:дата
присвоєння
23.12.11
Тема: «Управління
вексельним обігом
промислового
підприємства»

Ректор ДДМА

17 років 1. Стрельников Р.Н.,. Государственный финансовый контроль в Донбаська державна
Украине: современное состояние, проблематика, направления
реформирования / Белик В.В // Socio-economic aspects of
economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.364 p. – Р. 244-248. – ISBN 978-0-9860467-9-7
2. Стрельников Р.Н. Правовые аспекты заключения договоров во
внешнеэкономической деятельности Украины / Стрельникова
М.С // Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference
«Efektivní nástroje moderních věd - 2012». - Díl 2. Ekonomické vědy:
Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 80 stran1.
3.Стрельников Р.Н. Анализ системы внутрихозяйственного
контроля
капитальных
инвестиций
на
предприятиях
промышленной группыНауковий вісник Донбаської державної
машинобудівної академії № 2 (10Е), 2012
4Стрельников Р.Н. Економічна безпека в умовах глобалізації
світової економіки: монографія [колективна Е45 монографія у
2т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014, - Т.2 – 349 с.
5.Стрельников Р. Н Концепция мультипликатора в глобальных
инвестициях Научный вестник ДГМА. – № 1 (19 Е). 2016.– С.
216-222
6. Стрєльніков Р.М. Формирование реальных инвестиционных
ресурсов на предприятиях промышленной группы/ Р.М.
Стрєльніков. – Mechanism of Sustainable Development of Economic
Systems Formation - Collective monograph - Vol. 2. Verlag SWG
imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 392 p. – ISBN 978-3-00047714-4 (0,51 друк.арк.)
7. Стрельников Р.Н. Економічна безпека в умовах глобалізації
світової економіки: монография [колективна Е45 монографія у
2т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014, - Т.2 – 349 с.

В.Д.Ковальов

машинобудівна академия
30.11.2015-12.12.2015
Стажування:
Наказ 05-75 від 26.11.2015
Свідоцтво №
СПК
№155077
Тема: «Пенсійний Фонд
України»

Таблиця 7.2
Якісний склад випускової кафедри «Облік і аудит» із спеціальності 8.03050901"Облік і аудит"
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Найме-нування
посади;
для суміс- ників
– місце
основної
роботи, посада

1

2

3

1

Веріга
Ганна
Володимирівна

Завідуюча
кафедрою
«Облік і аудит»

Наймену-вання
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація за
дипломом)

Науковий ступінь,
шифр і назва наукової
спеціальності, вчене
звання, за якою
кафедрою (відділом
тощо) присвоєно, назва
теми дисертації

Найменування
всіх дисциплін, які
закріплені за
викладачем, та
кількість
лекційних годин з
кожної
дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні
публікації за напрямом, науково-дослідна робота,
участь у конференціях і семінарах, робота з
аспірантами та докторантами, керівництво
студентською науковою роботою)

4
5
6
7
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)
Донецький
політехнічний
інститут,
Рік закінчення
1984,
спеціальність
«Економіка та
організація
гірничої
промисловості»,
кваліфікація
«гірничий
інженерекономіст»

Д.е.н
Дата захисту дисертації:
23.09.2014р..
Шифр спеціальності:
08.00.08
Назва спеціальності:
«гроші,
фінанси
і
кредит».
Доцент: Дата
присвоєння: 30.10.2008 р
Тема: «Механізми
регулювання валютного
ринку України».

1.Організація
та
методика аудиту
(Лекційний обсяг
30годин)
3.Міжнародні
стандарти аудиту
(Лекційний обсяг
20 годин)
Управлінські
інформаційні
системи в аналізі
та
аудиті
(Лекційний обсяг
18 годин)
4.Керівник
дипломної роботи
бакалавр
спеціаліст,
магістр

1.Веріга Г. В. Інформаційна модель обліку і
обслуговування зовнішнього державного боргу /
Г. В. Веріга // Актуальні Проблеми Економіки :
науковий економічний журнал. – 2016. – № 2
(176) – 70.
2. Верига А. В. / Европейское будущее
украинского аудита : за и против. А. В. Верига //
Cross-cultural and economic aspects of development
of European integrations processes – 2016 : materials
of international science and practical seminar
(Kosice, 4–8 April, 2016). Executive typography
“Azbuka”, 2016. – 103 р. – Р. 16–18.. 297–307. –
0,71 д.а. (Skopus и др.)
3.Веріга Г. В. Гармонізація облікової валютної
політики суб’єктів господарювання / Г. В. Веріга
// Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів
господарювання : матеріали ІІІ Всеукр. наук.практ. конф., м. Кременчук, 19–21 лютого 2015 р.
/ Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. –
296 с. – С. 264–266.
4.Веріга
Г.
В.
Категоріально-лінгвістичні
проблеми визначення витрат в контексті
підвищення
якості
обліково-аналітичної
інформації / Г. В. Веріга // Вісник Донбаської
державної машинобудівної академії : збірник
наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2015. –
№ 2 (35). – С. 27–32
5.Veriha H.V. The state and problematic aspects of
international integration of auditing and accounting
on the modern stage: ukrainian experience /

Підвищення
кваліфікації
(найменування
навчального
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

8
1.Аудиторська
палата України
Свідоцтво №
002668
від 24 грудня
2015 р.№ 319/3
2. Университет
Яна
Коханівського
(Польща) –з
23.05.2016 –
4.06.2016
науковопедагогічне
стажування на
факультеті
управління та
админістрації.

1

2

3

4

5

6

2

Акімова Олена
Володимирівна

Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

Донецький
державний
університет,
Рік закінчення
1989,
спеціальність:
«Бухгалтерський
облік і аналіз
господарської
діяльності»

К.е.н
Дата захисту дисертації:
10.12.92р.
Шифр спеціальності:
08.00.05
Назва спеціальності:
«Економіка, планування
організації
управління
народним господарством
і його галузями».
Доцент: Дата
присвоєння: 01.03.01р.
Тема:
«Развитие
внутрихозяйственных
отношений
машиностроительного
предприятия в рыночной
системе
хозяйствования».

1.Моделі і методи
прийняття рішень
в аналізі та аудиті
(Лекційний обсяг
30 годин);
2.Спецкурс за
напрямком
магістерської
роботи
(Лекційний обсяг
20 годин)
3. Керівник
дипломної роботи
бакалавр і
спеціаліст,
магістр

7
National Economic Reform: Experience of Poland and
Prospects for Ukraine . – Collective monograph,
edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 2. State University of Jan Kochanowski, Poland
Department of Entrepreneurship and Innovation. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 456 p. - С.
270-287.
1 Nataliya Rekova, Olena Akimova Рrospects for
development of the financial monitoring system in
ukraine. Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary
Scientific International Conference for PhD students
and assistants. QUAERE 2016 – Vol. VI., 2016. – Р.
302-312 ISBN 978-80-87952-15-3
2. Акімова О.В Сучасний досвід організації
внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних
потоків підприємства. Часопис економічних
реформ. Науково-виробничий журнал. – № 4 (20).
– 2015. – С. 80-87
3. Акімова О. В. Особливості використання
окремих
інструментів
при
проведенні
внутрішнього фінансового моніторингу. Научный
вестник ДГМА. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 137-142.
4.Акимова Е. В., Шелест Е. А. Основные
направления развития рынка аудиторских услуг в
Украине Научный вестник ДГМА. – № 1 (19 Е).
2016.– С. 143-148.
5. Акіmоvа О. V. The Use of Typological Research in
the System of Internal Financial Monitoring
Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. –
No 4 (42). – 2015. – P. 93-100
6. 12.Формирование механизма управления
человеческим
капиталом
в
системе
стратегического
развития
промышленного
предприятия: монография/ Е.В. Акимова, О.А.
Каменская.- Краматорск: ДГМА, 2013. -180с. ISBN
978-966-379-634-5
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Національна
академія
статистики
обліку та
аудиту м. Київ
10.02.2016 10.03.2016
Стажування:
Наказ 01-04 від
04.02.2016
Довідка №180
2.Вища школа
бізнесу –
Національний
університет
Луїса (Польща)
–з 15.08.2016 –
19.08.2016
науковопедагогічне
стажування на
тему:«Інноваці
йні освітні
технології:
європейський
досвід та його
впровадження
в підготовку
фахівців з
економіки та
управління» за
спеціальністю
071 «Облік і
оподаткування
»

1
3

2
Бурлуцька
Світлана
Владиславівна

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
державна
машинобудівна
академія МОН
України,
Рік закінчення
1997,
спеціальність
«Економіка та
підприємства»,
кваліфікація
«інженерекономіст»

5
К.е.н
Дата захисту дисертації:
17.04.2004р..
Шифр спеціальності:
08.06.01
Назва спеціальності:
“Економіка, організація і
управління
підприємствами”.
Доцент: Дата
присвоєння: 23.12.2008 р
Тема: «Організаційноекономічний механізм
управління оплатою
праці промислововиробничого персоналу
підприємств гірничого
машинобудування».

6
1.Державний
фінансовий
контроль(16
годин)
2.Судовобухгалтерьска
експертиза(16
годин)
3.Керівник
дипломної роботи
магістр

7
1. Бурлуцька С.В. Шокові збурення
соціально-економічних систем / С.В.
Бурлуцька // Часопис економічних реформ. Сєвєродонецьк: Луганський національний
університет ім. В.Даля, 2016. - № 1 (21). С.90-96.
2. Бурлуцька С.В. Пружність регіональної
соціально-економічної
системи:
мультидисциплінарний
підхід
/
С.В.
Бурлуцька // Галицький економічний вісник.
– 2015. – №2 (49) - С.56-63.
3.
Бурлуцька
С.В.
Ентропійні
характеристики механізмів пружної реакції
соціально-економічної системи / С.В.
Бурлуцька // Інтелект ХХІ. – 2015. - №4. –
С.71-76.
4. Бурлуцька С.В. Непряма оцінка
економічної ренти: регіональний аспект /
С.В. Бурлуцька // Науковий вісник
Херсонського державного університету: зб.
наук. Праць. – Херсон: Херсонський
державний університет, 2014. –– Випуск 9-1.
– Частина 3. – С.135-139. (Серія: економічні
науки).
5. Бурлуцька С.В. Феномен прокляття
ресурсів: світовий досвід та вітчизняна
специфіка / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька
// Часопис економічних реформ. - Луганськ:
Луганський національний університет ім.
В.Даля, 2014. - № 2 (14). - С. 6-12.
6. Бурлуцька С.В. «Прокляття ресурсів» та
рентоорієнтована
поведінка
суб’єктів
вітчизняної економіки: регіональний аспект /
С.В. Бурлуцький // Пріоритетні напрями
регіональної політики в економічній сфері
(економічне
районування,
стратегічне
планування,
інтелектуально-інноваційні
системи, трудовий потенціал та розвиток
сільських
територій):
колективна
монографія.
Т.2./
за
заг.
ред.
Т.О.Журавльової. - Павлоград: АРТ СинтезТ, 2014. – C.14-33.

8
Інститут
економікоправових
досліджень НАН
України, .
Спеціалізація
«Управління
фінансовим
потенціалом
підприємства та
запобігання
банкрутству»
(СПК
№252811/2013 від
15.11.2013)

1
4

2
Дубинська
Олена
Сергіївна

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія
Рік закінчення
2001р.,
спеціальність:
«Облік і аудит

5
К.е.н
Дата захисту дисертації:
24.06.2011 р
Шифр спеціальності: 08.00.04
Назва
спеціальності:
«Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності».
Доцент: дата присвоєння:
10.10.2013
Тема:
«Механізм
організаційно-виробничого
менеджменту в системі
антикризового управління
підприємством.»

6
1.Звітність
підприємств
(Лекційний
30
годин);
2.Аналіз
господарської
діяльності
(Лекційний обсяг
45 годин)
4.Керівник
дипломної роботи
бакалавр
спеціаліст,магістр

7
1. Дубинська О.С.
Гармонізації
системи
бухгалтерського
обліку
основних
засобів
промислових
підприємств
України
згідно
до
Міжнародних стандартів фінансової
звітності Науковий Вісник ДДМА. –
№ 1 (19 Е). 2016.– С. 176-181.
2.Дубинская Е. С. , Сопільник А. О.
Аналіз
відображення
ліквідації
основних засобів в бухгалтерському та
податковому обліку Матеріали ВНТК
студентів і молодих учених «Молода
академія 2014», 20-21 травня 2014.
Збірка тез. Дніпропетровськ, 2014 Том
2.- С.28
3. Дубинская Е. С., Честа А. И.
Особенности
калькулирования
себестоимости
продукции
промышленных
предприятий
в
условиях перехода на международные
стандарты//
Студентський
вісник
ДДМА: тематичний збірник наукових
праць. – Краматорськ: ДДМА, 2014. –
С..165-168
4.Дубинська О. С, Базарова О. В.
Реформування охорони здоров’я: між
фінансуванням галузі та системою
оплати праці медпрацівників пряма
залежність.
Студентський
вісник
ДДМА: тематичний збірник наукових
праць. – Краматорськ: ДДМА, 2015. –
С.189-193
5. Дубинська О. С. Застосування
механізму
організаційно-виробничого
менеджменту та фінансової звітності
в антикризовому
управлінні
підприємством :монографія/О.С.
Дубинська//Краматорськ :ДДМА, 2013. –
204 с. –ISBN 978-966-379-635-2

8
ТОВ
«Краматорський
завод
енергетичного
машинобудування»
01.10.2012р01.11.2012р
Стажування:
Наказ 01-58від
03.10.12р.,
Свідоцтво№112;
Тема: «Аналіз
господарської
діяльності»

1
5

2
Заревчацька
Тетяна
Валеріївна

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія,
Рік закінчення
2003р.,
спеціальність:
“Облік і аудит”
спеціальність:
«Економіст»

5
К.е.н
Дата захисту дисертації:
08.06.2012:
Шифр спеціальності: 08.00.03
Назва спеціальності:
«Економіка та управління
національним
господарством
Тема:
«Державне
регулювання забезпечення
інноваційної
активності
малого підприємництва в
Україні.»

6
1. Організація
обліку (Лекційний
обсяг 30 годин).
4. Фінансовий
облік 2
(Лекційний обсяг
45 годин)

7
1.Заревчацька
Т.В.
Особливості
оцінювання
обсягу
витрат
з
фінансування бухгалтерськіх послуг на
малих підприємствах / Т. В. Заревчацька
// Вісник Одеського національного
університету. Том 19. Випуск ¾. 2014. –
С. 143 – 146. (0,44 др. арк)
2. Заревчацька Т. В.
Облік
та
документування виробничої собівартості
на машинобудівних підприємствах //
Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки.
- 2013. - № 1(63). – С. 65 – 69
3. Сердюк О. М. , Заревчацька Т.В.
Удосконалення механізму управління
ефективністю
кредитних
операцій
комерційних банків // Вісник Донбаської
державної машинобудівної академії.Краматорськ:ДДМА.-2011.-№ 3 (24) .-С.
234-237
4.Заревчацька Т.В. Розвиток малого
підприємництва промислового регіону:
монографія\ За загальною редакцією
академіка Академіїї Н.І
Редіної. –
Дніпропетровськ, ДДФА, 2014.- 200с.

8
Центр
сертифікованого
навчання "Бізнес
Програми" (Київ
р.).
з 23.11.2013 р. по
29.11.2013 р
Стажування:
сертифікований
курс Свідоцтво №
2110066470698
Тема:«Використа
ння прикладного
рішення
"1С:Бухгалтерія 8
для України",
Редакція 1.2»

1
6

2
Колесов Сергій
Володимирович

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія
Рік закінчення
2002р.;
спеціальність:
«Облік і аудит

5
К.е.н.
Дата захисту дисертації:.
12.10.2010р
Шифр спеціальності:08.00.04
Назва спеціальності:
«Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)».
Доцент:дата присвоєння
17.01.2014.
Тема: «Оцінювання та
формування інноваційноінвестиційного потенціалу
промислових підприємств
(на прикладі
машинобудування м.
Краматорська).

6
1. Звітність
підприємства
(Лекційний обсяг
30 годин)
2. Внутрішній
аудит (Лекційний
обсяг 20 годин)
3.Керівник
дипломної роботи
бакалавр
спеціаліст, магістр

7
1.Колесов С. В. Сучасні підходи щодо
оцінювання інноваційних проектів на
підприємстві. Научный вестник ДГМА. –
№ 1 (19 Е). 2016.– С. 200-205.
2. Колесов С.В. Совершенствование
учета
инновационно-инвестиционных
процессов
предприятий
машиностроительного
комплекса.
Матеріали
міжнародної
наковопрактичної
конференції
"Розвиток
національної
економіки:
теорія
і
практика". - Тернопіль: Крок, - 2015. Ч.3. - С. 248-249
3.Дубинская Е. С., Колесов С. В.
«Напрями
вдосконалення
обліку
інвестиційно-інноваційних процесів на
машинобудівних
підприємствах»
Науковий Вісник Донбаської державної
машинобудівної академії № 1 (11E), 2013
с. 217 – 225
4. Дослідження сучасних підходів щодо
оцінювання інноваційних проектів на
підприємстві // Регіональна бізнесекономіка та управління : науковий,
виробничо-практичний журнал. – 2013. –
№ 1 (37) – С. 77–82.
5.Колесов С.В. Національна інноваційна
система
України:
проблеми
та
перспективи розвитку Вісник Донбаської
державної машинобудівної академії:
збірник наукових праць. - Краматорськ:
ДДМА, 2011. - № 3 (24). - с. 121 – 126
6.Інноваційні
чинники
розвитку
підприємств
машинобудівного
комплексу: проблеми обліку, аналізу й
управління: монографія Краматорськ:
ДДМА, 2012. – 216с.
ISBN 978-966-379-590-4
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Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія
30.11.201512.12.2015
Стажування:
Наказ 05-75 від
26.11.2015
Свідоцтво СПК
№155072
Тема: Пенсійний
України

1
7

2
Пипко
Сніжана
Олександрівна

3
Доцент
кафедри обліку
і аудиту
Донбаської
державної
машинобудівн
ої академії
МОН України

4
Донецький
державний
університет
управління МОН
України,
рік закінчення:
2011 р.,
спеціальність:
менеджмент
зовнішньоекономі
чної діяльності,
кваліфікація:
магістр з
управління
зовнішньоекономі
чною діяльністю

5
К.е.н,
шифр спеціальності: 08.00.08,
назва спеціальності: гроші,
фінанси і кредит,
дата захисту:18 грудня 2014
р.,
Тема : «Податкові важелі
інвестиційного розвитку
суб’єктів малого та
середнього бізнесу»

6
1.Фінансовогосподарський
контроль(Лекційн
ий обсяг 20 годин)
2. Облік і звітність
за міжнародними
стандартами
(Лекційний обсяг
20 годин)

7
1.Пипко С. О.
Побудова
гнучкої
системи оподаткування в умовах
децентралізації влади / С. О. Пипко,
С.В. Мельник // Dezvoltarea sistemelor
sociale și economice într-un mediu
competitiv la nivel global: conferintă
internatională
știintifico-practică
(26
februar, 2016, Chisinău). – Chisinău, 2016,
Moldova State University. – p. 238-240
2.Пипко С. О.Фіскальна децентралізація
та її роль в регулюванні надходжень до
бюджету / С. О. Пипко, О.Ю.
Андрущенко // Вісник Донбаської
державної машинобудівної академії: зб.
наук. праць. – Краматорськ: ДДМА,
2015. – 2 (35). – С. 149–157.
3.Пипко С. О. Система державного
управління оподаткуванням в сучасних
умовах
/
С. О.
Пипко
//
Інституціональний вектор економічного
розвитку / Institutional vector of
economic development : зб. наук. праць
МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (2). –
Мелітополь : Вид-во КПУ, 2015. – С.
121–129.
4.Рекова Н.Ю. Формування податкової
політики
України
з
урахуванням
інвестиційних потреб суб’єктів малого та
середнього бізнесу / Н.Ю.
Рекова,
С. О. Пипко // Економіка і менеджмент –
2015:
перспективи
інтеграції
та
інноваційного розвитку: тези доп. міжнар.
наук.-практ. конф. (23-24 квітн. 2015 р.). –
Дніпропетровськ, 2015. – С. 56-58.
5.Рекова Н.Ю. Податкове регулювання
інвестиційного розвитку національної
економіки: монографія / Н.Ю. Рекова,
С. О.
Пипко
//
Красноармійськ,
ДонНТУ, 2015. – 192 с.
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Вища
школа
бізнесу
–
Національний
університет Луїса
(Польща)
–з
15.08.2016
–
19.08.2016
науковопедагогічне
стажування
на
тему:«Інноваційні
освітні технології:
європейський
досвід та його
впровадження в
підготовку
фахівців
з
економіки
та
управління»
за
спеціальністю 071
«Облік
і
оподаткування»

1
8

2
Сердюк Олена
Миколаївна

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
державна
машинобудівна
академия, Рік
закінчення
1997
спеціальність:
«Економіка
підприємства»

5
К.е.н
Дата захисту дисертації:.
2007р
Шифр спеціальності: 08.00.08
Назва спеціальності:
«Гроші, фінанси і кредит».
Доцент:дата присвоєння
10.11.2011 р.
Тема:«Вплив податків на
функціонування та вибір
стратегії промислових
підприємств»

6
1.Організація
обліку (Лекційний
обсяг 30 годин)
2. Облік і звітність
в оподаткуванні
(Лекційний обсяг
32 години)
3..Керівник
дипломної роботи
бакалавр,
спеціаліст
магістр

7
1. Сердюк Е. Н., Белоусько П. А
Организация учета денежных средств на
предприятиях Украины Науковий Вісник
Донбаської державної машинобудівної
академії. – 2015. - № 3 (18Е). – С.312-317
2.
Сердюк
Е.Н.,
Брыкова
Л.А.
Организация
учета
материальных
расходов
на
производственном
предприятии
Науковий
Вісник
Донбаської державної машинобудівної
академії. – 2015. - № 3 (18Е). – С.317-323
3. Сердюк Е. Н, Белик В. В
Сравнительный анализ отечественного и
зарубежного
законодательства
в
отношении правил учета доходов
предприятия
Студентський
вісник
ДДМА: тематичний збірник наукових
праць. – Краматорськ: ДДМА, 2015. –С.
124-126
4. Сердюк Е.Н. Эффективность оценки
производственных
запасов
на
машиностроительных предприятиях //
Материалы
конференции
"Научный
диалог: экономика и управление", г.
Чебоксары, 2014 Свидетельство №17201
5.
Сердюк
Е.Н.
Методические
особенности финансового учета и
калькулирования
производственной
себестоимости
сельскохозяйственной
продукции» // Вісник ЖДТУ / Серія
Економічні науки – №1(63), 2013, с. 187190
6. Сердюк Е.Н Международная заочная
онлайн-конференция «Научный диалог:
экономика и управление». 17.03.2014
Россия, г.Чебоксары

8
1.Центр
сертифікованого
навчання
"Бізнес
Програми"(м.Київ ).
з 23.11.2013 р. по
29.11.2013 р
Стажування:
сертифікований
курс Свідоцтво
№2110064784742
Тема:«Використанн
я прикладного
рішення
"1С:Бухгалтерія 8
для України",
Редакція 1.2»
2.Донбаська
державна
машинобудівна
академия
30.11.201512.12.2015
Стажування:
Наказ 05-75 від
26.11.2015
Свідоцтво СПК
№155075
Тема: «Пенсійний
Фонд України»

1
9

2
Сімаков
Костянтин
Іванович

3
Доцент
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія,
Рік закінчення
1996р.,
спеціальність:
„Економіка
промисловості”

5
К.е.н
Дата захисту дисертації:
22.06.01р.
Шифр спеціальності: 08.02.03
Назва спеціальності:
«Економіка підприємства і
організація виробництва».
Доцент:дата присвоєння
01.09.2003,
Тема:«Ефективність
структури управління
підприємством в умовах
становлення ринкових
відносинв Україні»

6
1. Бухгалтерський
облік (Лекційний
обсяг 72 години).
2.Управлінський
облік(Лекційний
обсяг 45 годин)
3.Керівник
дипломної роботи
бакалавр,
спеціаліст,магістр

7
1. Смірнова І.І., Сімаков К.І. Підвищення
управлінської ефективності керівника
лінійного рівня в системі управління
підприємством Часопис економічних
реформ. Науково-виробничий журнал. –
№ 1 (21). – 2016. – С. 72-80
2 Симаков К.И.. Стратегия управления
развитием персонала на промышленном
предприятии Международная заочная
онлайн-конференция «Научный диалог:
экономика и управление». 12.04.2014
Россия, г.Чебоксары
3 Симаков К.И., Смирнова И.И.
Стратегія
управління
розвитком
персоналу
на
промисловому
підприємстві
Часопис
економічних
реформ в сучасних умовах – № 4 (12). –
2013. – С.120-126ISSN 2221-8440
4. Смирнова И. И , Рыжиков В.С. ,
Симаков К.И. Мотивационная система
управления
на
промышленным
предприятии в современных условиях
хозяйствования \ И. И Смирнова, В. С.
Рыжиков, К. И. Симаков./ монографія –
Краматорск: ДГМА, 2012. – 140с.
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Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія
30.11.201512.12.2015
Стажування:
Наказ 05-75 від
26.11.2015
Свідоцтво №
21СПК №155056
Тема: «Пенсійний
Фонд України»

1
10

2
Гонтаренко
Тетяна
Олександрівна

3
Старший
викладач
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донецький
державний
університет
Рік закінчення
1985р,
спеціальність:
«Економіка праці»

5

6
1. Бухгалтерський
облік у галузях
народного
господарства
(Лекційний обсяг
18 годин).

7
1.Гонтаренко Т.О.Розкриття інформації
з
обліку
доходів
в
умовах
трансформації звітності згідно з
Міжнародними стандартами фінансової
звітності Научный вестник ДГМА. –
№ 1 (19 Е). 2016.– С. 158-163.
2. Гонтаренко Т.О. Шелест Е. А
Особенности
применения
Международного
стандарта
финансовой отчетности 41 в Украине
Научный вестник ДГМА. – № 1 (19 Е).
2016.– С. 223-228.
3. Гонтаренко Т.О. Студеннікова О.О.
Порівняння
бухгалтерського
та
податкового обліку витрат та їх
класифікацій Студенческий вестник
ДГМА, 2013. – С.171-177
4.ГонтаренкоТ.О.
СтуденніковаО.О.,
Особливості формування собівартості
продукції у бухгалтерському та
податковому обліку Матеріали 11
міжнародної наукової конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів.
Ч.3. – Донецьк: ДонНАБА, 2012. –
218с. –С. 109-112
5. ГонтаренкоТ.О. МильченкоВ.И., ,
Проблемы сближения бухгалтерського
и налогового учета основних средств
Матеріали 11 міжнародної наукової
конференції
молодих
вчених,
аспірантів і студентів. Ч.3. – Донецьк:
ДонНАБА, 2012. – 218с. –С. 79-81
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Національна
академія статистики
обліку та аудиту м.
Київ 10.02.201610.03.2016
Стажування:
Наказ 01-04 від
04.02.2016
Довідка №181
Тема: Організація
викладання
дісциплін за
напрямом «Облік і
аудит»

1
11

2
Гудима Аліна
Анатоліївна

3
асистент,
кафедри
«Облік і аудит»

4
Донбаська
Державна
Машинобудівна
Академія”
Рік закінчення
2010р.
спеціальність:
«Економіка
підприємства»
Кваліфікація
«науковий
співробітник
(економіка),
викладач вищого
навчального
закладу

5

6

2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

7
1. Гудима А. А.
Організація та
особливості проведення інвентаризації
об’єктів інтелектуальної власності/
Научный вестник ДГМА. – № 1 (19 Е).
2016.– С. 164-170.
2.
Гудима
А.А.
Особливості
інвентаризації об’єктів інтелектуальної
власності/ Розвиток системи обліку,
аналізу та аудиту в Україні: теорія,
методологія, організація. Збірник тез
доповідей
учасників
ХІV-ої
Всеукраїнської наукової конференції. –
К., 2016. –218 с. – С.24-28
3. Радомська Т.А., Гудима А.А
Автоматизація складання та контролю
фінансової
звітності
в
умовах
впровадження МСФЗ на сучасних
підприємствах
/
Крымский
экономический вестник № 1(08) лютий
2014 ISSN 2306-0115-С. 160-162.
4. Еремкин Е.А., Гудыма А.А. Методы
оценки объектов интеллектуальной
собственности в машиностроительном
ВУЗе Украины,/ Теория и практика
применения
международных
стандартов финансовой отчётности. Сб.
научных
статей
по
материалам
международной научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского
состава,
аспирантов и молодых ученых 31
октября 2014г. – Ростов н/Д: Изд-во
ООО «АзовПечать», 2014. – 508 с.
ISBN 978-5-4382-0181-6- С. 127-131

8
1. Офіційний
навчальний центр з
«1С Підприємства»
«Скайнлайн
Софтвер»», м.Київ
Сертификат 1С:Профессионал.
Реєстраційний
номер ПБУ
80008234
(19.02.2016)
2.Національна
академія статистики
обліку та аудиту м.
Київ
10.02.2016 10.03.2016
Стажування:
Наказ 01-04 від
04.02.2016
Довідка №179
Тема:Організація
викладання
дісциплін за
напрямом «Облік і
аудит»

1

2
Поклонський
Федір
Юхимович

3
Провідний
науковий
співробітник
лабораторії з
проблем
економіки та
фінансів НДС
Донбаської
державної
машинобудів
ної академії

4
Донецький
індустріальний
інститут ім. М.С.
Хрущова
Рік закінчення
1955р.
спеціальність:
«Металургія
чорних металів»,
кваліфікація
«інженерметалург»

5
Д.е.н
Дата захисту дисертації:
20.02.1987 р.
Шифр спеціальності: 08.00.03
Назва спеціальності:
«Економіка, планування і
організація
управління
промисловіcтю
та
її
галузями»
Професор:Дата присвоєння:
1.07.1988р.,.
Тема: «Проблеми виявлення
та
використання
виробничих резервів (на
прикладі
впровадження
нових
технологічних
процесів металургії)».

6
1.Стратегічний
аналіз
(Лекційний обсяг
15 годин)
2..Основи
наукових
досліджень
(Лекційний обсяг
18 годин)

7
1.Поклонський
Ф.Ю.
Значення
взаємодії
інвестиційних
та
інноваційних процесів у діяльності
підприємств / Ф.Ю. Поклонський,
Я.О. Арчикова // Зб. наук. праць
ДонДУУ
«Розвиток
фінансових
методів
державного
управління
національною економікою», серія
«Економіка», т. ХІІ, вип. 184. –
Донецьк, ДонДУУ, 2012. – С. 411-424.
2.Поклонский
Ф.Е.
Стратегия
инновационного
управления
технологическими
процессами
в
горно-металлургическом комплексе
Украины / Ф.Е. Поклонский, В.Н.
Ращупкина // Зб.наук.праць ДонДУУ
«Управління економічним розвитком
промислових підприємств», т. ХІ,
серія
«Економіка»,
вип.149.
–
Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С.23-25.
3.Поклонський Ф.Ю. Аналіз стану
фінансових
ринків
України
із
застосуванням моделі кругообігу
потоків і продуктів / Поклонський
Ф.Ю., Кушнір К.О. // Зб. наук. праць
ДонДУУ
«Розвиток
фінансових
методів
державного
управління
національною економікою», серія
«Економіка», т. IХ, вип. 103. –
Донецьк, ДонДУУ, 2013. – С.105-116
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Донбаська державна
машинобудівна
академия
30.11.201512.12.2015
Стажування:
Наказ 05-75 від
26.11.2015
Свідоцтво №
СПК №155080
Тема: «Пенсійний
Фонд України»

1
1

2
Стрельников
Роман
Миколайович

3
Доцент
кафедри
«Облік і
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8. ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 8.1
Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Документ про право користування
(договір оренди)
Адреса
приміщення

Найменування
власника
майна

Корпус №1,
вул.Академічна,
72

Донбаська
державна
машинобуді
вна академія

13119,7

Корпус №2,
вул. Б.Машинобудівників, 39

Донбаська
державна
машинобуді
вна академія

13008,7

Корпус №3-4,
вул. Б.Машинобудівників, 34
Корпус №6,
вул. Б.Машинобудівників, 39а

Донбаська
державна
машинобуді
вна академія
Донбаська
державна
машинобуді
вна академія

Площа
(кв.
метрів)

6123,1

4724,5

Найменування та реквізити
документа про право
власності або оперативного
управління або
користування

Витяг з державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права власності
№22588780
Витяг з державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права власності
№26411078
Інформаційна довідка з
державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно №54393426
Інформаційна довідка з
державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно №53711232

Інформація про наявність документів

про
відповідність
санітарним
нормам

про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

про
відповідність
нормам з
охорони
праці

немає
потреби

+

+

+

немає
потреби

немає
потреби

+

+

+

немає
потреби

немає
потреби

немає
потреби

+

+

+

немає
потреби

немає
потреби

немає
потреби

+

+

+

строк дії
договору
оренди
(з __ по
___)

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотаріально
го
посвідчення

немає
потреби

немає
потреби

немає
потреби

Таблиця 8.2
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями
Площа приміщень (кв. метрів)
Найменування приміщення

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2. Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників
3. Службові приміщення
4. Бібліотека
у тому числі читальні зали
5. Гуртожитки
6. Їдальні, буфети
7. Профілакторії, бази відпочинку
8. Медичні пункти
9. Інші

Ректор ДДМА

у тому числі
усього

власних

орендованих

зданих в
оренду

21002

21002

––

828,3

15590

15590

––

814,5

3312
2100

3312
2100

––
––

––
––

4216

4216

––

––

11200
1218
430
13065
520
6000
80
––

11200
1218
430
13065
520
6000
80
––

––

––

––

––

––
––
––
––
––

13,8
––
––
––
––
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Таблиця 8.3
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування
лабораторії,
спеціалізованого
кабінету, їх площа
2

Найменування навчальної
дисципліни
3

Найменування
обладнання, устатковання, їх
кількість
4
Duron 600-750– 1 шт.
Celeron 700-1700 – 13шт.
Celeron 700-1700 – 11шт.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11
Pentium – III (2шт.)
Pentium – IV (1шт.)
«Polilux», слайди
Pentium – III (2шт.)
Pentium – IV (1шт.)
«Polilux», слайди
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.

ауд. 2408, 84м2

Інтелектуальна власність

ауд. 2415, 78 м2

Методологія та організація наукових
досліджень

ауд. 1406, 45 м2

Охорона праці в галузі

ауд. 1406, 45 м2

Цивільний захист

ауд. 2413, 72м2

Спецкурс за напрямком магістерської
роботи

Лінгафонний
кабінет кафедри
мовної підготовки
ауд. 1201 (78 м2)

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

IBM 6* - 12шт
Pentium - III - 1 шт
“Polilux”, слайди

ауд. 2413, 72м2

Правове забезпечення безпеки
підприємств України(ОА)

ауд. 2314, 313м2

Працевлаштування та ділова кар’єра

ауд. 1420, 66м2

Філософія і наука

ауд. 2413, 72м2

Звітність підприємства

ауд. 2417, 84 м2

Менеджмент персоналу

ауд. 2413, 72м2

Управління оподаткуванням

ауд. 2417, 84 м2

Стратегічний аналіз підприємства

Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11
Celeron 400-633 – 11шт.
“Polilux”, слайди
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
АМІ Company Celeron (R) 2800 –
15 од.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
АМІ Company Celeron (R) 2800 –
15 од.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
Celeron 700-1700 – 12шт.
АМІ Company Celeron (R) 2800 –
15 од.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11

Клас №2 ІОЦ, 72 м2

Облік і звітність за міжнародними
стандартами
Організація обліку

ауд. 2417, 84 м2

Організація і методика аудиту

ауд. 2413, 72м2

2

3

4
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
Celeron 700-1700 – 11шт.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11

ауд. 2413, 72м

Облік зовнішньоекономічної діяльності

ауд. 2415, 78м2

Внутрішній аудит

Клас №2 ІОЦ, 72 м2

Управлінські інформаційні системи в
аналізі та аудиті

Celeron 700-1700 – 12шт.

ауд. 2413, 72м2

Фінансово-господарський контроль

Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.

Клас №2 ІОЦ, 72 м2

Інформаційні системи і технології в
податковій сфері

Celeron 700-1700 – 12шт.

2

ауд. 2413, 72м2
ауд. 2413, 72м2
ауд. 2415, 78м2

Адміністрування податків
Податкова політика
Податкове планування

Ректор ДДМА

Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 – 9шт.
Celeron 700-1700 – 11шт.
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X11

В.Д.Ковальов

Таблиця 8.4
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують
виконання навчального плану за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

№ з/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування дисципліни за
навчальним планом

1

2

3

1

ауд. 2408, 84м2

2

ауд. 2415, 78 м2

3

ауд. 1406, 45 м2

4

ауд. 1406, 45 м2

5

ауд. 2413, 72м2

1

Лінгафонний
кабінет кафедри
мовної
підготовки
ауд. 1201 (78м2)

Модель і марка
персональних
комп’ютерів, їх
кількість

Назви пакетів прикладних програм (в
тому числі ліцензованих)

4
5
1. Цикл загальної підготовки
1.1 Обов'язкові дисципліни
Duron 600-750– 1 шт.
Інтелектуальна власність
Celeron 700-1700 –
Libre Office
13шт.
Celeron 700-1700 –
Libre Office;
Методологія і організація
11шт.
Конструктор
наукових досліджень за
Мультимедійний
тестов KeepSoft (15
професійним спрямуванням
проектор
лицензия);
EPSON EB-X11
Парус.
Pentium – III (2шт.)
Охорона праці в галузі
Pentium – IV (1шт.)
Libre Office
«Polilux», слайди
Pentium – III (2шт.)
Цивільний захист
Libre Office
Pentium – IV (1шт.)
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
Спецкурс за напрямком
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
магістерської роботи
9шт.
лицензия);
Парус.
1.2 Дисципліни вільного вибору
Іноземна мова (за
IBM 6* - 12шт
професійним спрямуванням)
Pentium - III - 1 шт
Libre Office

Можливість
доступу до
Internet,
наявність
каналів доступу
(так, ні)
6

Libre Office

так

Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft
(15 лицензия);
Парус.

так

Libre Office

так

Libre Office

так

Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft
(15 лицензия);
Парус.

так

Libre Office

так

1

2

3

2

ауд. 2413, 72м2

Правове забезпечення безпеки
підприємств України(ОА)

2

3

ауд. 2314, 313м

4

ауд. 1420, 66 м2

1

2

2

ауд. 2413, 72м

ауд. 2417, 84 м2

3

ауд. 2413, 72м2

4

ауд. 2417, 84 м2

Працевлаштування та ділова
кар’єра
Філософія і наука

4
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 –
9шт.
Мультимедійний
проектор
EPSON EB-X11
Celeron 400-633 –
11шт.

5
Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft (15
лицензия);
Парус.

6
Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft
(15 лицензия);
Парус.

1
так

ні

Libre Office

2. Цикл професійної підготовки
2.1 Обов'язкові дисципліни
1С
Celeron 400-633 – 3шт.
Підприємство.7/8
Звітність підприємства
Celeron 700-1700 –
Парус;
9шт.
М.Е.Doc.
Project Expert 7.21
АМІ Company Celeron
Professional;
(R) 2800 – 15 од.
Statistica;
Менеджмент персоналу
Мультимедійний
Open office Org;
проектор
Open office Calk;
EPSON EB-X11
Open office Impress.
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
Управління оподаткуванням
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
9шт.
лицензия);
Парус.
Project Expert 7.21
АМІ Company Celeron
Professional;
(R) 2800 – 15 од.
Стратегічний аналіз
Statistica;
Мультимедійний
підприємства
Open office Org;
проектор
Open office Calk;
EPSON EB-X11
Open office Impress.

Libre Office

1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc.
Project Expert 7.21
Professional;
Statistica;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
Project Expert 7.21
Professional;
Statistica;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.

так

так

так

так

так

1

5

6

7

1

2

2

3

4

5
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
ауд. 2413, 72м2
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
Облік і звітність за
9шт.
лицензия);
міжнародними стандартами
Парус.
1С
Підприємство.7/8
Парус;
Celeron 700-1700 –
2
Клас №2 ІОЦ, 72 м Організація обліку
М.Е.Doc;
12шт.
Project Expert 7.21
Professional;
Audit Expert 4.
1С
АМІ Company Celeron Підприємство.7/8
(R) 2800 – 15 од.
Парус;
ауд. 2417, 84 м2 Організація та методика аудиту
Мультимедійний
М.Е.Doc;
проектор
Project Expert 7.21
EPSON EB-X11
Professional;
Audit Expert 4.
2.2 Дисципліни вільного вибору
Спеціалізація "Облік і аудит"
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
Облік зовнішньоекономічної
ауд. 2413, 72м2
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
діяльності
9шт.
лицензия);
Парус.
Celeron 700-1700 –
Libre Office;
11шт.
Конструктор
ауд. 2415, 78м2
Внутрішній аудит
Мультимедійний
тестов KeepSoft (15
проектор
лицензия);
EPSON EB-X11
Парус.

6
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Professional;
Audit Expert 4.
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Professional;
Audit Expert 4

Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.

1
так

так

так

так

так

1

3

4

5

6

2

3

4

5
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Управлінські
інформаційні
Celeron
700-1700
–
Professional;
Клас №2 ІОЦ, 72 м2
системи в аналізі та аудиті
12шт.
Audit Expert 4;
Statistica;
MathCad;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
Фінансово-господарський
ауд. 2413, 72м2
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
контроль
9шт.
лицензия);
Парус.
Спеціалізація "Оподаткування"
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Інформаційні системи і
Celeron 700-1700 –
Professional;
Клас №2 ІОЦ, 72 м2
технології в податковій сфері
12шт.
Audit Expert 4;
Statistica;
MathCad;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.
Libre Office;
Celeron 400-633 – 3шт. Конструктор
ауд. 2413, 72м2
Адміністрування податків
Celeron 700-1700 –
тестов KeepSoft (15
9шт.
лицензия);
Парус.

6
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Professional;
Audit Expert 4;
Statistica;
MathCad;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
1С
Підприємство.7/8
Парус;
М.Е.Doc;
Project Expert 7.21
Professional;
Audit Expert 4;
Statistica;
MathCad;
Open office Org;
Open office Calk;
Open office Impress.
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.

1

так

так

так

так

1

2

7

ауд. 2413, 72м2

8

3

ауд. 2415, 78м2

Податкова політика

Податкове планування

Ректор ДДМА

4
Celeron 400-633 – 3шт.
Celeron 700-1700 –
9шт.
Celeron 700-1700 –
11шт.
Мультимедійний
проектор
EPSON EB-X11

5
Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
Libre Office;
Конструктор
тестов KeepSoft (15
лицензия);
Парус.

6
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.
Libre Office;
Конструктор тестов
KeepSoft (15
лицензия);
Парус.

В.Д.Ковальов

1
так

так

Таблиця 8.5
Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування
об’єкта соціальної інфраструктури
(показника,нормативу)
1.
Гуртожитки для студентів
Житлова площа, що припадає на одного студента у
2.
гуртожитку
3
Їдальні та буфети
Кількість студентів, що припадає на одне посадкове
4.
місце в їдальнях і буфетах (осіб)
5.
Актові зали
6.
Спортивні зали
7.
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
- стадіони
8.
- спортивні майданчики
- фізкультурно-оздоровчий комплекс
9.
Студентський палац (клуб)
10
Інші

№
з/п

Ректор ДДМА

Кількість

Площа (кв.
метрів)

3

13065

–

13,33

4

520

12

–

1
9
0

820
2 100
–

1
4
1
1

5000
1200
1800
2000

В.Д.Ковальов

9. ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти
Таблиця 9.1
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
Найменування
навчальної дисципліни
навчального
згідно з навчальним
контенту
планом
1

2

питань, задач,
планів
завдань для
завдань для
завдань або кейсів
практич-них
самостійної
лабораторних
для поточного та
(семінарроботи
робіт
підсумкового
ських) занять
студентів*
контролю
3

4

5

завдань для
комплексної
контрольної
роботи

6

7

ДИСЦИПЛІНИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов'язкові дисципліни
Інтелектуальна
власність
Методологія та
організація наукових
досліджень
Охорона праці в
галузі
Цивільний захист
Спецкурс за
напрямком
магістерської роботи

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

1.2 Дисципліни вільного вибору
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)
Правове
забезпечення
безпеки підприємств
України

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

Працевлаштування та
ділова кар’єра

+

+

нема потреби

+

+

+

Філософія і наука

+

+

+

Звітність
підприємства
Менеджмент
персоналу
Управління
оподаткуванням
Стратегічний аналіз
підприємства (ЄП)
Облік і звітність за
міжнародними
стандартами
Організація обліку
Організація та
методика аудиту

+
нема потреби
+
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1 Обов'язкові дисципліни

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

+

+

+

нема потреби
+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

2.2 Дисципліни вільного вибору
Спеціалізація "Облік і аудит"

1

2

3

4

5

6

7

Облік
зовнішньоекономічн
ої діяльності
Внутрішній аудит
Управлінські
інформаційні
системи в аналізі та
аудиті
Фінансовогосподарський
контроль

+

+

нема потреби

+

+

+

+
+

+
+

нема потреби
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Спеціалізація "Оподаткування"
Інформаційні
системи і технології
в податковій сфері
Адміністрування
податків
Податкова політика
Податкове
планування

+

+

+

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

+

+

нема потреби

+

+

+

Ректор ДДМА

В.Д. Ковальов

Таблиця 9.2
Методичне забезпечення курсового проектування
№
з/п

1
2

Триместр, в
якому
передбачена
курсова
робота
(проект)

Інформація про
наявність
(«+» або «-»)
Найменування навчальної дисципліни
Методичні Тематика
розробки
курсових
робіт
(проектів)
ДИСЦИПЛІНИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
Звітність підприємства
2
+
+
Організація і методика аудиту
2
+
+
Ректор ДДМА

В.Д. Ковальов

Таблиця 9.3
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
Інформація про
Семестр, в
Інформація про
наявність Наймену-вання бази наявність угод
якому Тривалість
Найменування
програм
передбаче практики
для проходження про проходження
практики
практик
на
(тижнів)
практики
практик (дата,
практика
номер,
строк дії)
(“+” або “-”)
ПАО «НКМЗ»
№ 1/2016
+
м. Краматорськ
від 28.01.16
ПАТ «ЕМСС»
№ 2/2015
+
м. Краматорськ
від 18.12.15
ПАТ «Страхова
Компанія АСКО № 178/2016,
+
Донбас
Переддипломвід 30.08.16
4
4 тижні
Північний»
на практика
м. Дружківка
ПАТ"Слов'янський № 138/2/2016
+
завод "ТОРЕЛАСТ
від 30.08.16
ТОВ
«НПП
№ 177/2016
+
Укрпромресурс»
від 30.08.16
м. Слов’янськ

Ректор ДДМА

В.Д. Ковальов

10 ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 10.1
Інформація про наявність бібліотеки

№
з/п

1

Найменуван
ня
бібліотеки

Бібліотека
ДДМА

Ректор ДДМА

Площа
(кв. м)

Обсяг фондів навчальної,
наукової літератури
(примірників)

1218

усього – 535165 прим.; у
тому числі: навчальної –
242575 прим., наукової –
265954 прим., художньої
– 14218 прим.,
періодичних видань –
84383 прим., на
електронних носіях – 367
прим. Видань
українською мовою –
91385 прим.

Наявність
читального
залу,
його площа (кв. м),
кількість
посадкових місць

Примітка*

4 зала на 290 місць,
430 м2

Електронний
каталог
розміщено на
сайті академії
та підключено
до мережі
Інтернет,
налічує 200000
назв
документів

В.Д. Ковальов

Таблиця 10.2
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
№
з/п

Найменування навчальної
дисципліни

1

2

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
3

Найменування
видавництва,
рік видання
5

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)
4

Кількість
примірників
*
6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов'язкові дисципліни

1

Інтелектуальна власність

Патентознавство: Навч.посібник. 232 с.

К.: ЦНЛ, 2005

3

Інтелектуальна власність: Підручник. 431 с.
Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. 200 с.

К.: Знання, 2006
К.: Либідь, 2003
К.: Центр учбової
літератури, 2007
Донецьк: Альфа-пресс,
2007

2
3

Романчиков В.І.

Основи наукових досліджень. Навчальний посбник. – 254 с.

Арутюнов В.Х.,
Абрамов В.І.

Крушельницька О.В.

3

10

Право інтелектуальної
Підручник. 245 с.

Арутюнов В.Х.,
Мішин В.М.,
Свінціцький В.М.

Охорона праці в галузі та
цивільний захист

К.: ВД Ін Юре, 2004

Підопригора О.А.,
Святоцький О.Д.
Сусліков Л.М.,
Дьордяй В.С.
Базилевич В.Д.
Дахно І.І.

Шейко В.М
Методологія та організація
наукових досліджень

25

Інтелектуальна власність: Конспект лекцій. 64 с.

Макогон Ю.В

2

Краматорськ: ДДМА,
2008

Кривунь В.С.

Кокурин Д.И.
Жидецкий В.Ц.,
Джигирей В.С.,
Мельников А.В.
Дементій Л. В.,
Юсіна Г. Л.,

власності.

Академічний

курс:

Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний
посібник/ Ю.В.Макогон, В.В.Пилипенко.- 144 с.
Організація та методика науково-дослідницької діяльності:
Підручник/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.- 2-ге вид.,
перероб. і доп.- 295 с.
Методологія системного підходу та наукових досліджень
(дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) :
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни. – 210 с.

21
100

К.: Знання-Прес, 2002

40

К.: КНЕУ, 2004

22

К.: КНЕУ, 2005

24

К.: Кондор, 2003

19

М.: Экзамен, 2001

20

Основы охраны труда: Учебник. 351 с.

Львов: Афиша, 2000

122

Безпека життєдіяльності й охорона праці: навч. посібник,Ч. 1:
Розрахунки .- 296 с.

Краматорськ:
ДДМА,2011

39

Методологія соціально-економічного пізнання: Навчальний
посібник. – 178 с.
Методологія
та
організація
наукових
досліджень:
Навч.посібник. – 192 с.
Инновационная деятельность. Учебное пособие. – 576 с.

1

2

3
Санталова Г. О.
Жидецький В.Ц.,
Джигирей В.С.,
Сторожук В.М.
Дементій Л.В.,
Юсіна Г.Л.,
Чижиков Г.І.
Шоботов В.М.
Стеблюк М.І.
Порядочний Л.В.

Спецкурс за напрямком
магістерської роботи

Кокурин Д.И.
Бонк Н.А.
Нарустранг Е.В.

1

Охорона праці в галузі. 296 с.

Краматорськ: ДДМА,
2006

10

Цивільна оборона: Навчальний посібник. 438 с.

К.: Центр навчальної
літератури, 2004

38

К.: Знання-Прес, 2003

53

К.: Київ. нац. торг.-екон.
ун-т, 2003

64

К.: НТУ, 2001

34

Цивільна оборона: Навч.посібник, 2-ге вид., перероб. і доп.
455 с.
Безпека в надзвичайних ситуаціях і цивільна оборона:
навч.посібник. 301 с.

Основи наукових досліджень. Навчальний посбник. – 254 с.

Крушельниька О.В.

Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)

10

Романчиков В.І.

Арутюнов В.Х.,
Мішин В.М.,
Свінціцький В.М.

Гмирянская В.А.
Попова И.П.
Штаба Л.А.,
Винокурова Н.Я.,
Гончарова Е.В.

6

Львів: Афіша, 2000

Безпека життя і діяльності людини: навч.посібник. 288 с.

Шейко В.М

5

Практикум із охорони праці: Навч. посібник. 214 с.

Сусло С.Т.

Макогон Ю.В

4

4

Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний
посібник/ Ю.В.Макогон, В.В.Пилипенко.- 144 с.
Організація та методика науково-дослідницької діяльності:
Підручник/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.- 2-ге вид.,
перероб. і доп.- 295 с.
Методологія соціально-економічного пізнання: Навчальний
посібник. – 178 с.
Методологія
та
організація
наукових
досліджень:
Навч.посібник. – 192 с.
Инновационная деятельность. Учебное пособие. – 576 с.
1.2 Дисципліни вільного вибору
Учебник английского языка: В 2-х ч. Ч.1/ Н.А.Бонк,
Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова.- - 637 с.
Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка:
Учебное пособие.- 368 с.
Гмирянская В.А. Учебник английского языка/
В.А.Гмирянская, Г.И.Левченко, Д.Р.Шульга.- 303 с.
Грамматика французского языка:Практический курс/
И.П.Попова, Ж.А.Казакова.– Изд.12-е, стер.– 480.
Английский язык : чтение научно-популярных текстов,
развитие навыков разговорной речи, аудирование:Учебное
пособие для самостоятельной работы/ Л.А.Штаба,
Н.Я.Винокурова, Е.В.Гончарова.– 96с.

К.: Центр учбової
літератури, 2007
Донецьк: Альфа-пресс,
2007

21
100

К.: Знання-Прес, 2002

40

К.: КНЕУ, 2005

24

К.: Кондор, 2003

19

М.: Экзамен, 2001

20

М.: ГИС, 2001

99

СПб.: Союз, 2002

44

К.: Вища шк., 1991

262

М:Нестор, 2003.

14

Краматорск:ДГМА, 2008

1

2

3
Смирнова Т.В.,
Юдельсон М.В.
Агабекян И.П.
Агабекян И.П.
Бгашев В.Н.,
Долматовская Е.Ю,
Ручкина Г.А.,
Швыйковская Р.Н.
Безсмертна Н.В.
Беляева А.С.
Бонк Н.А.
Бориско Н.Ф.
Васильева М.М.,
Мирзабекова Н.М.,
Сидельникова Е.М.
Гончарова О.В.,
Коротенко Є.Д.,
Косовська Т.З.,
Ковальова Н.І.
Затолокіна О.М.
Затолокіна О.М.
Кобихно В.Ю.
Кобихно В.Ю.
Колечко О.Д.
Колечко О.Д.
Мишина В.И.
Мішина В.І.

4
English for Computer Science Students:Учеб. пособие/Сост.
Т.В. Смирнова, М.В. Юдельсон.– 3-е издание.– 128с.
Английский для технических вузов: Учебное пособие.- 3-е
изд.- 352 с.- (Серия "Учебники и учебные пособия")
Агабекян И.П. Деловой английский: Учебное пособие.Ростов н/Д: Феникс, 2002.- 320 с.
Английский язык для машиностроительных специальностей
вузов: Учебник/ В.Н.Бгашев, Е.Ю.Долматовская,
Г.А.Ручкина, Р.Н.Швыйковская.- 415 с.
Німецька мова. Інтенсивний курс:Підручник/
Н.В.Безсмертна, Н.Ф.Бориско, Н.О.Красовська.– 368с.
Учитесь читать литературу по специальности на английском
языке:Учебное пособие для технических вузов.– 136с.
Учебник английского языка:В 2-х ч.,Ч.2/ Н.А.Бонк,
Л.Г.Памухина, Н.А.Лукьянова.– 511с.
Бизнес-курс немецкого языка:Учеб. пособие.– 310с.
Немецкий язык для студентов-экономистов:Учебник/
М.М.Васильева, Н.М.Мирзабекова, Е.М.Сидельникова.–
346с.
Граматика сучасної англійської мови: Навчальний посібник/
О.В.Гончарова, Є.Д.Коротенко, Т.З.Косовська,
Н.І.Ковальова.- 208 с.- ISBN 978-966-379-344-3
Німецька мова. Німеччина далека і близька:Навчальний
посібник.–228+Гриф МОН
Практичний курс граматики німецької мови:Навчальний
посібник.–184+гриф МОН
Французська мова. Збірник текстів та вправ з граматики та
лексики:для студентів технічних ВНЗ машинобудівного
профілю.– 132с.
Французська мова. Країнознавство.: Навчальний посібник.104 с.+гриф МОН.- ISBN 978-966-379-155-5
Ділова французська мова:Підручник/ О.Д.Колечко,
В.Г.Крилова.– 360
Французська мова: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.334с.
Чтение и обсуждение рассказов англо-американских
писателей:Учебное пособие для студ.групп углубленного
изучения англ.яз.– 124
Практика англійської мови:Навчальний посібник.– 124+Гриф
МОН

5
М.:Флинта, 2003
Ростов н/Д: Феникс,
2002.
Ростов н/Д: Феникс,
2002.
М.: Высш.шк., 1990.
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К.:Либідь, 1995.
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М.:Высш.шк., 1987.

80

М.:ГИС, 2001

76

К.:Заповіт, 1996.

44

М.:Гардарики, 2002
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Краматорськ: ДДМА,
2009

85

Краматорськ: ДДМА,
2008
Краматорськ: ДДМА,
2007

55
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Краматорськ: ДДМА,
2009

18

Краматорськ: ДДМА,
2007

34

К.:КНЕУ, 1999

69

К.:КНЕУ, 2002

60

Краматорськ:ДДМА,
2008

125

Краматорськ:ДДМА,
2009

51

1

2

3

Завіновська Г.Т.
Волкова О.В.

Ринок праці: навчальний посібник. – 624 с.

Зайчук О.В.,
Заєць А.П.
Ківалов С.В.
2

Правове забезпечення безпеки
підприємств України

Пахомова И.Н.
Варфоломеева Т.В.
Демський С.Е.
Грішнова О.А.
Ковальов В.М.
Богина Д.П.
Адамчук В.В.

3

Працевлаштування та ділова
кар’єра

Васильченко В.С.

Філософія і наука

Державне регулювання зайнятості: навчальний посібник. –
252 с.
Етика ділового та повсякденного спілкування: навчальний
посібник з етикету для студентів. –
208 с.

5

6

К.: Юрінком-Інтер, 2006

56

К.: Знання, 2001

7

Х.: Одиссей, 2001

10

К.: Знання-Прес, 2001

8

К.: Юрінком, 2002

17

К.: Знання, 2006

109

К.: ЦНЛ, 2006

78

К.: Знання – Прсе, 2002

26

М.: ЮНИТИ, 2001

115

К.: КНЕУ, 2003
К.:
Центр
учбової
літератури, 2007

26

К.: КНЕУ, 2005

42

37

Лозниця В.С.

Психологія менеджменту: навчальний посібник. – 512 с.

Дубінін В. В.
Семенюк Е.,
Мельник В.
Кремень В. Г.,
Ільїн В. В.

Розвиток філософської думки в Україні

Суми:
ВТД
«Університетська книга»,
2002
К.:
ТОВ
«УВПК»
«ЕксОб», 2000
Краматорськ:ДДМА,2006

Філософія сучасної науки і техніки

Львів: Світ,2006

5

Філософія: мислителі, ідеї, концепції

К.: Книга,2005

46

Кубрак О.В.

4

4
Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /
О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський, О.Л.Копиленко. – 2ге изд., перероб. і доп. – 688с.
Основи правознавства: Навчальний посібник / За ред.
С.В.Ківалова, М.П.Орзіх. – 2-ен вид., випр.. і доп. – 364 с.
Основы государства и права Украины: Учебник / Под ред..
И.Н.Пахомова. – 2-е изд., испр. и доп. – 320 с.
Правознавство: Навчальний посібник / Т.В.Варфоломеева,
В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан
Правознавство: Навчальний посібник / С.Е.Демський,
В.С.Ковальський, А.М.Колодій. За ред.. В.В.Копєйчикова. –
6-е вид., стер. – 736 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.
– 559 с.
Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний
посібник / В.М.Ковальов, В.С.Рижиков, О.Л.Єськов,
І.М.Черненко. За ред.. В.М.Ковальова. – 256 с.
Основи економіки праці: Навчальний посібник / Д.П.Богиня,
О.А.Грішнова. – 3-є вид., стер. – 313 с.
Экономика и социология труда: Учебник для вузов /
В.В,Адамчук, О.В.Ромашов, М.Е.Сорокина. – 407 с.
Економіка праці: Навчальний посібник. – 300 с.

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1 Обов'язкові дисципліни
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Цал-Цалко Ю.С
Швець В.Г.
Лень В.С
Кужельний М.В.
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Звітність підприємства

Камлик М.І.
Малышкин А.И.
Дубинська О.С.
Цал-Цалко Ю.С.
Чижевська Л.В.
Швець В.Г.
Дарченко Н. Д.,
Єськов О. Л.,
Рижиков В. С.
Еськов А. Л.,
Савельева В. С.
Кибанов А. Я.
Кибанов А. Я.
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Менеджмент персоналу

Пушкар Р. М.,
Тарнавська Н. П.
Подсолонко О. А.
Багрова І. В.,
Рєдіна Н. І.,
Власюк В. Є.,
Гетьман О. О.
Большаков А. С.,
Михайлов В. И.
Кириченко О. А.

4
Фінансова звітність підприємства та її аналіз:
посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- 360 с.

Навч.

Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Швець В.Г.- 447
с.
Звітність підприємства:Підручник/ В.С.Лень, В.В.Гливенко.–
3-тє вид., випр. і доп.– 672 с.
Контроль фінансової звітності та правильності її складання:
Навч.-методич. посібник.- 240 с.
Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник
нормативно-правових актів/ Укл. М.І.Камлик.- 752 с.
Финансовая отчетность предприятия: международные и
национальные стандарты: Учебное пособие.- Изд. 2-е, доп. и
испр.- Сумы: Универс. книга, 2001.- 158 с.
Звітність підприємств : навчальний посібник / Дубинська
О.С. – 108 с. – ISBN 978-966-379-472-3
Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.
посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- 360 с.
Звітність підприємства. Практикум: Навч. посібник- 436 с.
Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Швець В.Г.-447с.
Ефективність використання персоналу машинобудівних
підприємств
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мотиваційні
аспекти
результативної
праці:монографія .-180 с.
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К.: ЦУЛ, 2002
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К.:Каравела, 2010
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К.: Атіка, Літера ЛТД,
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Сумы: Универс. книга,
2001

18

Краматорськ : ДДМА,
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Житомир: ЖІТІ, 2003
К.: Знання, 2004
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Краматорськ:ДДМА,2010
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Управление деловой карьерой:монография .- 438 с.

Краматорск: ДГМА, 2005
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Основы управления персоналом:учебник .- 304 с.
Управление персоналом организации:ученик / под ред. А. Я.
Кибанова .-2-е изд., перераб. и доп. - 638 с.

М:ИНФРА-М,2003 .

32

М.:ИНФРА-М,2003 .

35

Менеджмент : теорія та практика .- 486 с.
Менеджмент: теорія та практика:навч. посібник .- 370 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:підручник/за
ред. І. В. Багрової .- 580 с.
Современный менеджмент: теория и практика .-2-е изд.,
испр. и доп.- 416 с.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
навч.
посібник .-3-е вид., перероб. і доп.- 384 с.

Тернопіль:Картбланш,2005 .
К:ЦУЛ,2003 .
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К:ЦНЛ,2003 .
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СПб.:Питер,2002 .

74

К.:Знання-Прес, 2002 .
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Завгородний В.П.

Сердюк О.М.
Сердюк О.М.

Курс лекцій з дисципліни"Податкова система"- 224 с

Ісаншина Г.Ю.
Гридчина М.В.
3

Управління оподаткуванням

Тимченко О.М.
Чуніхіна Т.С.

4

5

Стратегічний аналіз підприємства

Облік і звітність за міжнародними
стандартами

4
Налоги и налоговый контроль в Украине.- 639 с.
Податковий менеджмент: Навчальний посібник для студ.
економічних спец. усіх форм навчання.- 124 с.- ISBN 978966-379-415-0
Налоговая система Украины: Учебное пособие.- Изд. 2-е,
стереот.- 128 с.
Податковий менеджмент: Навч.-методич. посібник для
самост. вивч. дисц.- 150 с.
Податковий менеджмент. Курс лекцій:для самост.роботи
студ.економічних спец.усіх форм навчання.– 164 с.
Податкова система. Практикум: Навчальний посібник.- 328 с

Ращупкина В. Н.,
Рыжиков В. С.,
Подгора Е. А.
Сич Є. М.,
Пилипенко О. Є.,
Стасишен М. С.
Міщенко А. П.
Головко Т. В.,
Сагова С. В.
Бутынец Ф. Ф.,
Соколов Я. В.,
Панков Д. А.,
Горецкая Л. Л.
Голов С. Ф.,
Костюченко В. М.
Малышкин А. И.

5

6

К.: А.С.К., 2001

25

Краматорськ: ДДМА,
2010

9

К.: МАУП, 2001
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К.: КНЕУ, 2001
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Краматорськ: ДДМА,
2012
К.: ЦУЛ, 2007
Краматорськ: ДДМА,
2006
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10

Экономика предприятия : антикризисная технология и
стратегия:учеб. пособие .- 288 с.

Краматорск: ДГМА, 2006

Стратегічний аналіз:навч. посібник .- 304 с.

К.:Каравела,2010 .

8

Стратегічне управління:навч. посібник .- 280 с.
Стратегічний аналіз:навч.-методичний посібник для самост.
вивчення дисципліни/за ред. М. В. Кужельного .- 198 с.

К.:ЦНЛ,2004 .

14

К.:КНЕУ,2002 .

11

Бухгалтерский учет в зарубежных странах.-660 с.

Житомир:Рута,2002

14

К.: Лібра,2001

28

Суми:Универс. книга

29

Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами:
приклади та коментарі.-840
Финансовая отчетность предприятия: международные и
национальные стандарты.-158с.

138

Макогон Ю. В.,
Рижиков В. С.,
Касьянюк С. В.

Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства:навч.
посібник/за ред. Ю. В. Макогона .- 424 с.

К.:ЦНЛ,2006 .

78

Макогон Ю. В.

Внешнеэкономическая
деятельность:
организация,
управление, прогнозирование:учебник .-2-е изд, перераб. и
доп.- 344 с.

Донецк: Альфа-Пресс,
2004

50
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3
Давидов Г. М.
Кадуріна Л. О.
Кадуріна Л. О.
Кадуріна Л. О.
Стрєльніков Р. Н.,
Стрєльнікова М. С.
Сопко В.В.,
Завгородній В.П.
Сидоренко І.В.
Бутинець Ф.Ф.

6

Організація обліку

Кузьмінський А.М.,
Сопко В.В.,
Завгородній В.П.
Бутинець Т.А.
Сопко В.В.
Малюга Н.М.
Бутинець Ф.Ф.,
Олійник О.В.,
Шигун М.М.,
Шулепова С.М.
Романькова О.М.,
Сидоренко І.В.

4
Аудит.- 363 с.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.-233 с.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.-272 с.
Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах
України .Теорія, практика, рекомендації.- 606 с.
Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах
України.-144 с.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю
і аналізу: підручник.– 430 с.
Організація бухгалтерського обліку і контролю: курс лекцій /
Укл.: І.В.Сидоренко, М.С.Іванова. – 64 с.
Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести:
Навч. посібник / За ред.. Ф.Ф,Бутинця. – Вид. 2-ге доп. и
перероб. – 288 с.
Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу:
Підручник для вузів/

5
К.: Знання, 2001
К.: Слово, 2003
К.: Слово, 2003
К.:ЦУЛ, 2007
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10
89
77
193

Краматорськ: ДДМА,
2012

27

К.: КНЕУ 2005

15

Краматорськ: ДДМА,
2006

15

Житомир: ЖІТІ, 2001

43

К.: Вища шк., 1993

32

Житомир: ФІТІ, 2000

15

К: КНЕУ, 2000

20

Житомир: Рута, 2002

10

Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник/

Житомир: ЖІТІ, 2001

22

Організація обліку : посібник

ДГМА, офсетний друк,
2016, 116 с.

7

Бухгалтерський облік: Навч.посібник / За ред.. Ф.Ф,Бутинця.
– 672 с.
Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – Вид. 3-е перероб. і
доп. – 578 с.
Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч.
посібник. – 4-ті вид., переробл. і доп. – 480 с.
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3
Бутинець Ф.Ф
Гончарук Я.А.
Давидов Г.М.
Давидов Г.М.,
Дрозд І.К.,
Давидов І.Г.
Давидов Г.М.

7

Організація та методика аудиту

Ковалева О.В.
Усач Б.Ф.
Шеремет А.Д
Шеремет А.Д
Загородній А.Г.,
Корягін М.В.,
Єлісєєв А.В.,
Полякова Л.М.

Дідківський М. І.
1

2

Облік зовнішньоекономічної
діяльності

Внутрішній аудит

Бутинець Ф. Ф.
Бутинець Ф. Ф.,
Жиглей І. В.,
Пархоменко В. М.
Загородній А.Г.,
Корягін М.В.,
Єлісєєв А.В.,
Полякова Л.М.
Бутинець Ф.Ф
Гончарук Я.А.
Давидов Г.М.
Давидов Г.М.,
Дрозд І.К.,
Давидов І.Г.
Давидов Г.М.
Ковалева О.В.
Суйц В.П.
Усач Б.Ф.
Шеремет А.Д
Шеремет А.Д

5

6

Аудит: Підручник.- 2-ге вид., доп. і перероб.- 672 с.
Аудит: Навч.посібник.- 2- ге вид., перероб.та доп.- 292 с.
Аудит: Навч.посібник.- Вид.2-ге, перероб. і доп.- 363 с.

4

Житомир: Рута, 2002
Львів: Оріяна-Нова, 2004
К.: Знання, 2001

19
15
2

Аудит:Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посібник/
За ред. Г.М. Давидова.- 2-ге вид., перероб. і доп.- 170 с.

К.: Знання, КОО, 2001

5

К.: Знання, 2002

14

М.: ПРИОР, 2002
К.;Знання-Прес, 2002
М: ИНФРА-М, 2001
М: ИНФРА-М, 2002

28
5
32
14

Львів: Львівська
політехніка, 2004.

5

К.:Знання, 2006 .

30

Житомир: Рута, 2002

27
32

Аудит: Навч. посібник.- 3-тє вид., стер.- 363 с.- (Вища освіта
ХХІ століття)
Аудит: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- 320 с.
Аудит: Навчальний посібник.- 3-тє вид.- 223 с.
Аудит: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- 352 с.
Аудит: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп- 360 с.
Аудит: теорія і практика: Навч.посібник/ А.Г.Загородній,
М.В.Корягін, А.В.Єлісєєв, Л.М.Полякова.- 2-ге вид.,перероб.і
доп.- 456 с.
2.2 Дисципліни вільного вибору
Спеціалізація "Облік і аудит"
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
посібник .- 463 с.
Аудит.- 672 с.

:

навч.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.-544 с.

Житомир: Рута, 2002

Аудит: теорія і практика: Навч.посібник/ А.Г.Загородній,
М.В.Корягін, А.В.Єлісєєв, Л.М.Полякова.- 2-ге вид.,перероб.і
доп.- 456 с.

Львів: Львівська
політехніка, 2004.

5

Аудит: Підручник.- 2-ге вид., доп. і перероб.- 672 с.
Аудит: Навч.посібник.- 2- ге вид., перероб.та доп.- 292 с.
Аудит: Навч.посібник.- Вид.2-ге, перероб. і доп.- 363 с.
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М: ИНФРА-М, 2001
М: ИНФРА-М, 2002

28
5
5
32
14

Аудит: Навч. посібник.- 3-тє вид., стер.- 363 с.- (Вища освіта
ХХІ століття)
Аудит: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- 320 с.
Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник.- 556 с.
Аудит: Навчальний посібник.- 3-тє вид.- 223 с.
Аудит: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- 352 с.
Аудит: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп- 360 с.

1

3

4

2

Управлінські інформаційні
системи в аналізі та аудиті

Фінансово-господарський
контроль

3
Бутинець Ф. Ф., Давидюк
Т. В., Малюга Н. М.,
Чижевська Л. В.
Бутинець Ф. Ф.,
Івахненков С. В., Давидюк
Т. В., Шахрайчук Т. В.
Шуремов Е. Л., Умнова Э.
А., Воропаева Т. В.
Кривченко М. С.,
Радомська Т. А.
Рогач І. Ф., Сендзюк М.
А., Антонюк В. А.
Кужельний М. В., Калюга
Є. В., Калюга О. В.
Родионова В. М.,
Шлейников В. И.
Крисюк В. І., Каленський
М.М.,
Бутко А. Д.,
Юрченко О. В.
Ильина О.П.
Бутинець Ф. Ф.,
Івахненков С. В., Давидюк
Т. В., Шахрайчук Т. В.
Сердюк О.М.
Бутинець Ф.Ф.

1

Інформаційні системи і
технології в податковій сфері

Рогач І.Ф.
Шквір В.Д
Шуремов Е.Л.
Гусев А.А

4

5

6

Бухгалтерський управлінський облік. – 480 с.

Житомир:Рута, 2002

11

Інформаційні системи бухгалтерського обліку.- 544 с.

Житомир:Рута, 2002

11

Автоматизированные
информационные
бухгалтерского учета, анализа, аудита.- 363с.

М.: Перспектива, 2001

10

Краматорськ.: ДДМА,
2007

37

К.:КНЕУ, 2001

23

К.: Ельга, НікаЦентр,2001

20

Финансовый контроль.-320с.

М.: ИД ФБК-Пресс,2002

20

Ревізія і контроль у промисловому підприємництві.-126с.

К.: Вид-во Європ. унту,2002

10

Спеціалізація "Оподаткування"
Информационные технологии бухгалтерского учета.- 688 с.

СПб: Питер, 2002

5

Інформаційні системи бухгалтерського обліку.- 544 с.

Житомир:Рута, 2002

11

Податкова система. Практикум: навчальний посібник.- 328 с.
Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник/
Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк,
Т.В.Шахрайчук; За ред. Ф.Ф. Бутинця.- 2-ге вид., перераб. і
доп.- 544 с.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних
установах:Навч. посібник/ І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк,
В.А.Антонюк.– 2-е вид., перероб. і доп.– 239 c.
Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посібник/
В.Д.Шквір, А.Г.Загородній.- 268 с.
Автоматизированные информационные системы
бухгалтерского учета, анализа, аудита: Учебное пособие.363 с.
Программирование в среде 1С: Бухгалтерия. Часть 1/
А.А.Гусев, Л.В.Ильина.- 352 с.

К.: ЦУЛ, 2007

5

М.: Дело и Сервис, 2001

6

К.:КНЕУ, 2001

15

Львів: Львівська
політехніка, 2003.

5

М.: Перспектива, 2001

5

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002

5

системы

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.- 108 с.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах.- 239
с.
Контроль фінансової звітності та правильності її складання.240с.

1

2

3

3

Адміністрування податків

Податкова політика

Сердюк О.М.

Курс лекцій з дисципліни"Податкова система" - 224 с.

Сердюк О.М.

Завгородний В.П.

Податкова система. Практикум: навчальний посібник.- 328 с.
Налоговая система Украины: Учебное пособие.- Изд. 2-е,
стереот.- 128 с.
Налоги и налоговый контроль в Украине.- 639 с.

Сердюк О.М.

Курс лекцій з дисципліни"Податкова система"- 224 с

Селезнев В.В

Гридчина М.В.
4

Податкове планування

Ректор ДДМА

5

Завгородний В.П

Милявська Е.П.
2

4
Податкова система:Навчальний посібник/ Е.П.Милявська,
О.М.Сердюк.– К.:Слово, 2006.– 336+гриф МОН
Основы рыночной экономики
Украины:Власть.Право.Предпринимательство.Финансы.Нало
ги.Маркетинг.Менеджмент.Торговля.Реклама.Преступность:
Учебное пособие–544
Налоги и налоговый контроль в Украине– 639

6

К.:Слово, 2006

5

К.:А.С.К., 1999

6

К.:А.С.К., 2000
Краматорськ: ДДМА,
2006
К.: ЦУЛ, 2007

4
10

К.: МАУП, 2001

26

К.:А.С.К., 2001
Краматорськ:ДДМА,
2006

23

В.Д. Ковальов

5

57

Таблиця 10.3
Перелік фахових періодичних видань
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Найменування фахового періодичного видання
Актуальні проблеми економіки
Бухгалтерский учет и аудит
Все о бухгалтерском учете
Налоги и бухгалтерский учет
Казна України
Фінансовий контроль
Підприємництво, господарство і право
Системні дослідження та інформаційні технології
Головбух: Бюджет
Бухгалтер 911

Ректор ДДМА

Роки
надходження
2010-2015
1995-2016
2008-2016
2008-2015
2010-2015
2014- 2015
1997 - 2014
2002 - 2015
2013-2016
2013- 2016

В.Д. Ковальов

Список видань у відкритому доступі в Інтернет. Назва та адреса
1
2
3

4

Електронна бібліотека України
http://www.elibukr.org/uk/resursi/resursi-vidkritogo-dostupu.html
http://www.nauka-online.org/ – Українська наукова Інтернет–спільнота.
http://lindex.net.ua/ - Науково-технічний центр «Леонорм-стандарт» – Стандарти
міжнародні, регіональні, національні, стандартні довідкові дані. Видання
Держспоживстандарту України.
http://n-t.ru/nit.htm – Електронна бібліотека "Наука і техніка"

8

http:// www.elibrary.ru – Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини і освіти.
http://www.djvu-inf.narod.ru/#Natural –Бібліотеки DjVu: універсальні, технічні,
книжки англійською мовою.
http://www.nbuv.gov.ua/books/2000/excel/ – Організація даних у вигляді таблиць:
практична робота з програмою Microsoft Excel: Практикум. Автор: Заболотнова
Є.Ю.
Статистична інформація /http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html

9

http://cyberleninka.ru/ - Наукова електронна бібліотека

10

http://www.ereport.ru/ - Світова економіка: економічні обзори, додаткові матеріали.

11

Каталог наукових журналів
http://vsenauki.ru/search/?tags=234&PAGEN_1=2

5
6
7

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
11.

Таблиця 11.1
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності
071 Облік і оподаткування
Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1

2

3

4

КАДРОВІ ВИМОГИ
1. Наявність у закладі освіти підрозділу
чи кафедри, відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти

+

+

0

2. Наявність у складі підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти, тимчасової
робочої групи (проектної групи) з
науково-педагогічних працівників, на яку
покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за певною
спеціальністю

три особи, що мають
науковий ступінь та
вчене звання, з них
один доктор наук або
професор

п’ять осіб, що
мають науковий
ступінь та вчене
звання, з них два
доктора наук
професора

+дві особи, що
мають науковий
ступінь вчене
звання, з них 1
доктор наук,
професор

+

+

0

+

+

0

3. Наявність у керівника проектної групи
(гаранта освітньої програми):
3.1 наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або спорідненою
спеціальністю
3.2 стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років (до
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з
урахуванням стажу педагогічної роботи)

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)

2,4

3,4

+1

2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)

30

32

+2

3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:

2

3

4

1) бібліотеки, у тому числі читального
залу

+

+

0

2) пунктів харчування

+

+

0

3) актового чи концертного залу

+

+

0

4) спортивного залу

+

+

0

5) стадіону та/або спортивних
майданчиків

+

+

0

6) медичного пункту

+

+

0

4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний відсоток
потреби)

70

100

+30

1

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
1. Наявність опису освітньої програми

+

+

0

2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+

+

0

не менш як п’ять
найменувань

10

+5

+

+

0

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного
або спорідненого профілю, в тому числі в
електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)

Ректор ДДМА

В. Д. Ковальов

