
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Облік та оподаткування» (доктор філософії) 

 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва 

загальної 

компетентн

ості, на 

розвиток 

якої 

спрямован

а 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи 

вик-

ладання, 

які 

пропоную

ть-ся 

(лекції, 

практики, 

командна 

ро-бота, 

семінар, 

проєктна 

ро-бота, 

проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількіст

ь 

студентів

, які мо-

жуть за-

писатис

я на 

дисци-

пліну 

Вхідні 

вимоги 

до 

студент

ів, які 

хочуть 

обрати 

дисцип

лі-ну / 

до 

аудито

рії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Аналіз і візуалізація даних в оподаткуванні та звітності 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

Височина 

А.В. 
Височина А.В. 

Здатність до 

критичного 

мислення, 

генерування 

нових 

складних ідей, 

аналізу та 

синтезу 

цілісних знань 

Розумітися на специфічних 

особливостях використання 

інструментів податкового 

регулювання, застосовувати 

наукові методи для  вибору 

найбільш ефективних з них 

з урахуванням специфіки 

ендо- та екзогенного 

середовища.  

 

інтерактивні 

лекції, 

семінарські 

та практичні 

заняття, 

аналітично-

розрахункова 

робота з 

елементами 

Третій рівень 

вищої освіти 

(доктор 

філософії) 

Для аспірантів 

спеціальності 

071 «Облік та 

оподаткування

» за 

освітньо-

науковою 

програмою 

30 

мультиме

дійна 

аудиторія 

без 

обмеження  



Моделювати застосування 

методів наукових 

досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій 

розвитку основних напрямів 

розвитку обліку, аналізу та 

аудиту, оподаткування. 

наукової 

новизни 
«Облік та 

оподаткування

» 

Облік, аудит та підзвітність в умовах сталого розвитку 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

Макаренко 

І.О.  
Макаренко І.О. 

Здатність до 

критичного 

мислення, 

генерування 

нових 

складних ідей, 

аналізу та 

синтезу 

цілісних знань 

Знати вимоги щодо ведення 

обліку, складання звітності 

та її аудиту в умовах 

сталого розвитку, а також 

формувати професійне 

судження щодо 

відмінностей стандартів та 

регуляторних документів 

щодо підготовки 

нефінансової звітності 

 

Уміти відображати  та 

верифікувати інформацію у 

фінансових та 

нефінансових, у тч. 

інтегрованих звітах 

складених за міжнародними 

стандартами. 

 

Проблемно- 

пошуковий 

метод; 

інтерактивні 

лекції 

практико- 

орієнтоване 

навчання; 

Індивідуальн

е 

дослідницьке 

завдання; 

кейс-метод;  

Третій рівень 

вищої освіти 

(доктор 

філософії) 

Для аспірантів 

спеціальності 

071 «Облік та 

оподаткування

» за 

освітньо-

науковою 

програмою 

«Облік та 

оподаткування

» 

30 

мультиме

дійна 

аудиторія 

без 

обмеження  

Сталий розвиток  

Кафедра 

економіки, 

підприємництва 

та бізнес-

адміністрування 

Дерев’янко 

Ю.М. 

Дерев’янко 

Ю.М. 

Розвиток 

критичного 

мислення та 

вміння 

приймати 

рішення в 

умовах 

Визначати сталість, 

пояснювати як економічна 

діяльність пов’язана з 

екологічними товарами та 

послугами, та розумітися на 

принципах зеленої 

економіки 

Інтерактивні 

лекції; кейс-

метод; 

семінарські 

заняття; 

дистанційне 

та змішане 

Третій рівень 

вищої освіти 

(доктор 

філософії) 

без обмежень 

 
50 

мультиме

дійна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



невизначеност

і 

 

Розумітися на принципах 

управління екосистемами 

задля їх захисту від 

надмірного використання, 

та пояснювати як 

економічний розвиток, стан 

навколишнього середовища 

та соціальні аспекти 

розвитку пов’язані між 

собою 

 

Порівнювати ресурсно-

енергетичну політику її 

вплив на майбутнє та 

пояснювати чому важливо 

замінювати викопні ресурси 

відновлюваними джерелами 

 

Аналізувати вплив зміни 

клімату на природні та 

соціально-економічні 

системи, узагальнювати 

глобальні тенденції 

зростання міст; описувати 

переваги та недоліки 

урбанізації 

навчання на 

платформах 

СумДУ та 

відкритих 

он-лайн 

платформах. 

Сучасні методи наукових досліджень в обліку та оподаткуванні 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

Височина 

А.В. 
Височина А.В. 

Здатність до 

критичного 

мислення, 

генерування 

нових 

складних ідей, 

Розумітися на специфічних 

особливостях використання 

інструментів податкового 

регулювання, застосовувати 

наукові методи для  вибору 

найбільш ефективних з них 

інтерактивні 

лекції, 

семінарські 

та практичні 

заняття, 

аналітично-

Третій рівень 

вищої освіти 

(доктор 

філософії) 

Для аспірантів 

спеціальності 

071 «Облік та 

оподаткування

» за 

30 

мультиме

дійна 

аудиторія 

без 

обмеження  



аналізу та 

синтезу 

цілісних знань 

з урахуванням специфіки 

ендо- та екзогенного 

середовища.  

 

Моделювати застосування 

методів наукових 

досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій 

розвитку основних напрямів 

розвитку обліку, аналізу та 

аудиту, оподаткування. 

розрахункова 

робота з 

елементами 

наукової 

новизни 

освітньо-

науковою 

програмою 

«Облік та 

оподаткування

» 

Методологічні засади обліку та звітності на основі інтегрованого підходу 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

Серпенінова 

Ю. С. 

Серпенінова 

Ю. С. 

Здатність до 

критичного 

мислення, 

генерування 

нових 

складних ідей, 

аналізу та 

синтезу 

цілісних знань 

Демонструвати знання та 

розуміння економічних 

категорій для складання 

інтегрованої звітності 

підприємств, 

фундаментальних розділів 

математики для проведення 

елементарних розрахунків 

показників звітності 

суб’єктів господарювання 

Знати особливості й 

принципи нормативно-

правового регулювання 

складання інтегрованої 

звітності підприємств 

суб’єктів господарювання, 

вміти заповнювати 

(складати) форми 

інтегрованої звітності, які 

суб’єкти господарювання 

надають зовнішнім та 

проблемні 

лекції; екції-

дискусії; 

практико-

орієнтоване 

навчання; 

дослідницька 

робота; 

демонстрація

. 

Третій рівень 

вищої освіти 

(доктор 

філософії) 

Для аспірантів 

спеціальності 

071 «Облік та 

оподаткування

» за 

освітньо-

науковою 

програмою 

«Облік та 

оподаткування

» 

30 

мультиме

дійна 

аудиторія 

без 

обмеження  



внутрішнім користувачам; 

забезпечувати достовірність 

даних  

Генерувати практичні, 

придатні до застосування та 

складні ідеї та рішення 

щодо особливостей 

формування інформації, 

критичне оцінювання 

результатів досліджень з 

урахуванням соціальних, 

етичних, правових та 

економічних проблем для 

використання такої 

інформації зовнішніми та 

внутрішніми користувачами 

 


