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Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

Ілляшенко К.В. Інформаційна активність підприємства та відображення 

її у звітності. Актуальні проблеми економіки. 2016. №12(186). С. 341-348. 
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Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Ілляшенко К.В. Методологія обліку доходів і витрат інформаційної 

діяльності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник 

наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. 2016. Том 1. №4 (15). С.9-13. 
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умовах переходу до інформаційної економіки. Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні 

науки). 2017. № 1 (33). С.202-208. 

3. Ілляшенко К.В. Облікові аспекти формування показників статистичної 

звітності. Економіка та суспільство. 2018. №15. С. 533-837. 
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аналітичний аспект. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-14 

5. Ілляшенко К.В. Використання методів data mining в бухгалтерському 

обліку. Приазовський економічний вісник. 2019. № 6 (17). URL: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-17 

6. Ілляшенко К.В. Трансформація вітчизняної економіки: 

обліковоаналітичний аспект. Науково-практичний журнал «Інфраструктура 

ринку». 2019. № 38. С.433-439 

7. Ілляшенко К.В. Роль інтелектуального аналізу даних у сучасному 

бухгалтерському обліку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 

6(74). С.219-226 

8. Ілляшенко К.В. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського 

обліку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. 

№40. С. 179-184 



9. Illiashenko K.V. Accounting and reporting of enterprises in the conditions 

of Informatization of the economy. Збірник наукових праць ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. №2(40). С.209-2149. 

10. Ілляшенко К.В. Проблеми складання статистичної звітності на 

вітчизняних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2020. №29. С. 67-71 

11. Ілляшенко К.В. Перспективи застосування технології блокчейн в 

бухгалтерському обліку. Науково-практичний журнал «Інфраструктура 

ринку». 2020. № 40. С.198-202 

 

Пункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

або монографії 

1. Ілляшенко К.В. Використання інформаційних систем в обліку та 

управлінні підприємств. Формування конкурентоспроможного АПК України 

в умовах транзитивної економіки: Колективна монографія / Під ред. д.е.н., 

професора Ю.О. Нестерчук. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» , 2017. – 

С.203-208. (авторський внесок 0,63 д.а.) 

2. Ілляшенко К.В. Обліково-аналітична складова інформаційної 

діяльності підприємств. Колективна монографія. Соціально-економічні 

засади формування економічної системи України / Під ред. д.е.н., професора 

О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 230-235. 

(авторський внесок 0,63 д.а.) 

3. Ілляшенко К.В. Інформаційно-аналітичні системи в управлінні 

аграрною галуззю. Колективна монографія. Теоретичні, методичні та 

практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 

142-147 (авторський внесок 0,63 д.а.) 

4. Ілляшенко К.В. Модернізація економіки України: основні тенденції та 

проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – 

Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 258-267 (авторський внесок 0,63 д.а.) 

5. Ілляшенко К.В. Аналіз інвестиційних ризиків за умов застосування 

задачі оптимального розподілу ресурсів. Науково-практичні засади обліково-

аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю 

кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. – 

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. С.140-153. (авторський внесок 1,17 
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Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми:  

Науково-технічна підпрограма № 2 на 2016-2020 роки «Науково-

методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний 

реєстраційний номер 0111U002537) 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

«Інформаційне забезпечення й інтелектуальні системи обліку, аналізу та 

управляння діяльністю підприємств» 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій 

з наукової або професійної тематики (загальна кількість п’ять 

публікацій): 
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3. Ілляшенко К.В. Інвестиційна діяльність підприємств: 

обліковоаналітичний аспект. Молодий вчений. 2017. № 1.1 (41.1). С. 41-45. 
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5. Ілляшенко К.В. Теоретичні засади складання статистичної звітності. 

Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: 

Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції (30-31 березня 2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 

90-94. 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років  

ДОГОВІР про науково-технічне співробітництво з ДП ДГ 

«Відродження», с. Відродження, Мелітопольський район, з 2018 р. 


