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1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 
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1 Фінансовий 

облік 

спеціальність 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація – 

економіст 

підприємства 

Таврійська 

державна 

агротехнічна 

академія, 2001 

р  

кандидат економічних 

наук, 08.00.09 - 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності),  

ДК № 000333,  

10 листопада 2011р., 

Національний 

науковий центр 

Інститут аграрної 

економіки, 

Облік і контроль 

витрат на поліпшення 

земель 

сільськогосподарського 

призначення 

  1. Sokil O., Zhuk V., 

Holub N., Levchenko L. 

Accounting and Analytical Methods 

for Identifying Risks of  

Agricultural  Enterprises’ 

Sustainable Development. Modern 

Development Paths of Agricultural  

Production: Trends and Innovations. 

Springer; 1st ed. 2019 edition (July 

2, 2019). P. 561-569. 

2. Natalya Melnyk, 

Dar'ya Trachova, Olena 

Kolesnikova, Olena Demchuk, 

Natalia Golub Accounting trends in 

the modern world INDEPENDENT 

JOURNAL OF MANAGEMENT & 

PRODUCTION (IJM&P) 

http://www.ijmp.jor.br v. 11, n. 9, 

Special Edition (Baltic States), 

November 2020 P. 2403-2416 

3. Голуб Н.О. 

Полезахисні лісові смуги – 

значення інвентаризації Збірник 

наукових праць Таврійського 

державного університету 

(економічні науки). - №1(43). – 

2021. С. 30-35 

4. Голуб Н.О. Облік 

кредиторської заборгованості. // 

Інфраструктура ринку: 

Електронний науково-

практичний журнал. Випуск 42. - 

2020.-URL:http:/www.market-

infr.od.ua/uk/42-2020 

5. Голуб Н.О., 

Вольська А.О. Проблемні 

питання обліку списаної 

кредиторської заборгованості 

[Текст] / Н.О. Голуб, А.О. 

Вольська // Наукововиробничий 

журнал «Бізнес-навігатор». –

2019. -Випуск 2 (51) С. 158-236.  

6. Вольська А.О., 

Будняк Д.М., Голуб Н.О., 



Аспекти зайнятості людей з 

інвалідністю [Текст] / А.О. 

Вольська., Д.М. Будняк, Н.О. 

Голуб // Приазовський 

економічний вісник. Електронний 

науковий журнал. 2019. (13) С. 

231-235. 

 

2. Показники професійної діяльності 

 

№ 

з/п 
Показник 

Наявність   (+) 

Відсутність (-) 

1 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection 

+ 

2 

Наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на твір 

- 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора) 

+ 

4 

Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня - 

6 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня 

- 

7 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

- 

8 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

+ 

9 

робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

- 



комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

10 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

―суддя міжнародної категорії‖ 

- 

11 

Наукове консультування підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

+ 

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

+ 

13 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

- 

14 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 

або робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

+ 

15 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру ―Мала академія наук України‖; 

участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Національного центру ―Мала академія 

наук України‖ (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня) 

- 

16 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних - 



та/або громадських об’єднаннях 

17 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

- 

 

Опис Показників професійної діяльності: 

1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection  

1. Sokil O., Zhuk V., Holub N., Levchenko L. Accounting and Analytical 

Methods for Identifying Risks of  Agricultural  Enterprises’ Sustainable 

Development. Modern Development Paths of Agricultural  Production: Trends and 

Innovations. Springer; 1st ed. 2019 edition (July 2, 2019). P. 561-569. 

2. Natalya Melnyk, Dar'ya Trachova, Olena Kolesnikova, Olena 

Demchuk, Natalia Golub Accounting trends in the modern world INDEPENDENT 

JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) 

http://www.ijmp.jor.br v. 11, n. 9, Special Edition (Baltic States), November 2020 

P. 2403-2416 

3. Голуб Н.О. Полезахисні лісові смуги – значення інвентаризації 

Збірник наукових праць Таврійського державного університету (економічні 

науки). - №1(43). – 2021. С. 30-35. 

4. Голуб Н.О. Облік кредиторської заборгованості. // Інфраструктура 

ринку: Електронний науково-практичний журнал. Випуск 42. - 2020.-

URL:http:/www.market-infr.od.ua/uk/42-2020 

5. Голуб Н.О., Вольська А.О. Проблемні питання обліку списаної 

кредиторської заборгованості [Текст] / Н.О. Голуб, А.О. Вольська // 

Наукововиробничий журнал «Бізнес-навігатор». –2019. -Випуск 2 (51) С. 158-

236.  

6. Вольська А.О., Будняк Д.М., Голуб Н.О., Аспекти зайнятості 

людей з інвалідністю [Текст] / А.О. Вольська., Д.М. Будняк, Н.О. Голуб // 

Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2019. (13) 

С. 231-235.  

7. Голуб Н.О. Нематеріальні активи: значення та облік [Електронний 

ресурс] // Інфраструктура ринку. -No17. -2018.-–Режим доступу: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/17-2018. С.437-440.  

8. Голуб Н.О. Документування та його значення для підприємства // 

Збірник наукових праць Таврійського державного університету (економічні 

науки). -No1(36). -2018.-С.169-174 

 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 

1. Вороновська О.В., Трачова Д.М., Голуб Н.О. Облік у зарубіжних 

країнах Підручник / О.В. Вороновська, Д.М. Трачова, Н.О. Голуб. –

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. –208 с. (13 друк. арк. –

автора 4.3. друк.арк). 

http://www.market-infr.od.ua/uk/17-2018.%20С.437-440


2. Вороновська О.В.,ТрачоваД.М., Голуб Н.О. Облік та аналіз в 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: Навчальний посібник / 

О.В.  Вороновська, Д.М. Трачова, Н.О. Голуб. –Мелітополь: ТОВ 

«Видавничий будинок ММД», 2017. –120 с (7,5 друк. арк –автора  2.5. 

друк.арк). 

 

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

1. 1.Бухгалтерський  облік: курс лекцій/С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, 

О.П. Левченко, О.М. Демчук. –Мелітополь: Люкс, 2019. –136с. // схвалено та 

рекомендовано до друку Вченою Радою факультету економіки та бізнесу 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного протокол N 03 від 12 листопада 2019 р. 

2. 2.Бухгалтерський облік навчальний посібник для виконання 

практичних робіт/ С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П. Левченко, О.М. Демчук. 

–Мелітополь: Люкс, 2019. –136с. // схвалено та рекомендовано до друку 

Вченою Радою факультету економіки та бізнесу ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного протокол N 03 від 12 листопада 2019 р. 

3. 3.Бухгалтерський облік навчальний посібник для самостійної 

роботи студентів/ С.О. Кучеркова, Н.О. Голуб, О.П.Левченко, О.М. Демчук. –

Мелітополь: Люкс, 2020. –80с. схвалено та рекомендовано до друку Вченою 

 

8. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних 

базах 

Виконавець наукової теми «науково-методичні засади обліково-

аналітичного забезпечення та діджиталізації сталого розвитку суб’єктів 

господарювання (державний реєстраційний номер 0121U109913) 

 

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою) 

ТОВ «Агро НВ» м. Генічеськ Херсонська область з 2018 року 

 

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Голуб Н.О. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку // 

Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної 

економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 

жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. –К.: НУБіП України, 2019. –С 35-38. 



2. Голуб Н.О. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних 

рішень // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали 

міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного / за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. – Частина 2. – 381 с. – с. 145 – 148. 
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