
Відповідність вимогам Ліцензійних умов 

СОКІЛ ОЛЕГ ГРИГОРІЙОВИЧ 
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30552360 
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23.04.2019р. 

ДД № 008475 
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5. Сокіл О.Г. Інтегрована звітність, як 
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цінності. Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і 

аналізу. 2020. № 1(45). С. 83-89  

2 Облік 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

3 Виробнича економіка 

4 Big data analytics and 

business intelligence 

(Аналіз великих 

даних та бізнес-

аналітика) 

5 Fintech in banking, 

insurance and asset 

management (Фінтех в 

банківській справі, 

страхуванні і 

управлінні активами) 

6. Облік і фінансова 

звітність за 

міжнародними 

стандартами 

 

  



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) 

- 
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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. Сокіл О. Г. Тенденції розвитку обліку на вимоги концепції сталого 

розвитку. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій: 

колективна монографія / кол. авторів за ред. В. М. Жука, Ю. С. Бездушної. Київ : 

ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 58–98.  

2. Сокіл О. Г. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку сталого 

розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія. Мелітополь : ТОВ 

«Колор Принт», 2018. 454 с.  

https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-3(93)-90-96


3. Сокіл О.Г. Стан обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку 

аграрних підприємств України. Сталий розвиток місцевих громад в умовах 

децентралізації: колективна монографія / Ортіна Г.В., Сокіл О.Г., Прус Ю.О. та ін. 

Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 82-170.  

4. Сокіл О.Г. Балансовий метод обліково-аналітичного забезпечення звітності 

про сталий розвиток аграрного підприємництва. Бухгалтерські наукові 

дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності 

підприємств: кол. монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: 

Житомирська політехніка, 2019. С. 209-229.  

5. Сокіл О.Г. Стан обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку 

аграрних підприємств України. Сталий розвиток місцевих громад в умовах 

децентралізації: колективна монографія / Ортіна Г.В., Сокіл О.Г., Прус Ю.О. та ін. 

Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 82-170. 

6. Сокіл О.Г. Балансовий метод обліково-аналітичного забезпечення звітності 

про сталий розвиток аграрного підприємництва. Бухгалтерські наукові 

дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності 

підприємств: кол. монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: 

Житомирська політехніка, 2019. С. 209-229. 

7. Сокіл О.Г. Звітність підприємств. Курс лекцій, частина І «Фінансова 

звітність» / Сокіл О.Г., Захарова Н.Ю., Костякова А.А.. Мелітополь: ФОП Силаєва 

О.В. 2021. 160 с. 

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. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» методична розробка ТДАТУ. Схвалено 

і рекомендовано до видання методичною комісією факультету економіки та 

бізнесу, протокол № 8 від 25.05.2020 р – Мелітополь, 2020. 150 с. 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

методична розробка ТДАТУ. Схвалено і рекомендовано до видання методичною 

комісією факультету економіки та бізнесу, протокол № 8 від 25.05.2020 р – 

Мелітополь, 2020. 52 с.  

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» методична розробка 

ТДАТУ. Схвалено і рекомендовано до видання методичною комісією факультету 

економіки та бізнесу, протокол № 8 від 25.05.2020 р – Мелітополь, 2020. 74 с. 

5. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

У 2019 році захистив докторську дисертацію у ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 

видами економічної діяльності) на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення 

сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика». 

Диплом від 23.04.2019р. ДД № 008475. 

6. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 



Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня PhD по 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Гершмана Юрія Валерійовича на тему 

«Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських товаровиробників». 

Захист відбувся 11.12.2020 об 11-00 год. у Національному науковому центрі 

"Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317. 

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук по спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності) Людвенка Дмитра Віталійовича на тему: 

«Обліково-інформаційне забезпечення сталого розвитку тваринництва: теорія, 

методологя, практика». Захист відбувся 21.04.2021 об 11-00 год. у Національному 

науковому центрі "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 

к. 317. 

Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук по спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності) Бездушної Юлії Сергіївни на тему: «Обліково-

інформаційне забезпечення капіталізації потенціалу аграрного підприємництва і 

сільських територій: теорія, методологія, практика». Захист відбувся 29.09.2021 об 

11-00 год. у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", м. 

Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317. 

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 

Учасник науково-технічної підпрограми № 2 на 2016-2020 роки «Науково-

методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний  

реєстраційний  номер 0111U002537) 

Науковий керівник наукової теми «Науково-методичні засади обліково-

аналітичного забезпечення та діджиталізації сталого розвитку суб’єктів 

господарювання» (державний реєстраційний номер 0121U109913). Термін 

виконання 01.2021 – 12.2025 р. 

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України (категорія Б): «Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» 

секція «Облік і оподаткування». 

9. Робота у складі Акредитаційної комісії Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

Експерт зі проведення акредитацій Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (Затверджено Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. Протокол від 26.01.2021 р.) 

Робота у складі Акредитаційної комісії Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти при акредитації ОПП Облік і оподаткування 

(рівень вищої освіти бакалавр) Білоцерківського національного аграрного 

університету. Наказ Національного агентства № 853-Е від 16.04.2021 р. 

10. Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії» 

1. Учасник робочої групи міжнародного проекту DigEco Erasmus+ 

«Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» 

(номер реєстрації 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP). 

https://sites.google.com/tsatu.edu.ua/digeco-ua/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdig2eco.eu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2tlShgpYbOPXuurAUU7djUc36Jg


2. Учасник професіональній програми стажування Ukrainian Business Leaders: 

Promoting Innovation and Entrepreneurship (UBL PIE) у 2021 році, що фінансується 

Американськими радами з міжнародної освіти та Державним департаментом США.  

Стажування за програмою передбачало гібридну участь, що включало два 

етапи: 

– Дистанційна участь була за підтримки Національний центр розвитку 

ресурсів (National Center for Resource Development). Курс «Інтернет-спільнота 

практиків віртуального підприємництва» 18.05-06.07.2021 р. 

– Персональна участь – ознайомлення із досвідом американських колег та 

кращими підприємницькими практиками США. У рамках туру було відвідано м. 

Вашингтон, округ Колумбія, м. Остін, штат Техас, м. Сан-Дієго та Лос Анлжелес, 

штат Каліфорнія. Тур передбачав 12-денне перебування та стажування в США в 

період з 30 жовтня по 11 листопада 2021 р. 

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

Договір про науково-технічне співробітництво з ТОВ «Трейд» с. 

Номомиколаївка, Мелітопольський район, з 2016 р. 

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. Сокіл О. Г. Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і 

аудиту: до 20-річчя з дня заснування кафедри обліку і аудиту : колективна 

монографія / кол. авторів за заг. ред. Л. В. Синяєвої, О. В. Вороновської. ТДАТУ. 

Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. С. 271-285. 

2. Сокіл О. Г. Методологічні положення обґрунтування показників обліково-

аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 12(52). С. 762-768. 

3. Сокіл О. Г. Інституціональність, як головна характеристика сталого 

розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. №1.1(41.1). С. 77-82. 

4. 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. 

5. Sokil O., Sokil Ya. The development perspectives of sustainability accounting 

and integrated reporting in Ukraine. Biodiversity and Natural Capital Accounting: 23rd 

EMAN Conference Prague: The Czech University of Life Sciences Prague and the 

Environmental and Sustainability Management Accounting Network. November 7-8, 

2019. URL: https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en. 

6. Sokil O., Sokil Ya. World globalization vs country localization after coronavirus 

shock impact within sustainability development. EMAN/CSEAR Conference. Nantes, 

France. May 17-19, 2021. 

7. Sokil. O., Sokil Ya. World globalization vs country localization after coronavirus 

shock impact within sustainability development. Accounting for sustainable development 

in the anthropocene. Nantes, France, 17-19 May 2021. 

https://dgibassier.wixsite.com/emancsear2021/schedule. 

8. Sokil O., Kucherkova S., Kostyakova A., Illiashenko K., Sokil Ya., Shkvyria N. 

The context of ―globalization vs localization‖ after the world pandemic and quarantine. 

The 17th scientific annual international conference for business: The digital economy and 

business analytics. 25 – 27 October 2021. Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman, 

Jordan. http://sicb.zuj.edu.jo/sicb/sicb2021/wp-content/uploads/2021/10/booklet.pdf. 

 

https://www.fld.czu.cz/dl/79751?lang=en
https://dgibassier.wixsite.com/emancsear2021/schedule
http://sicb.zuj.edu.jo/sicb/sicb2021/wp-content/uploads/2021/10/booklet.pdf


14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком, 

Диплом ІІ ступеня Щербакова Кирила 11 МБОО на Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт «Black Sea Science», який проводився на базі Одеської 

національної академії харчових технологій з галузі науки «Економіка та 

управління», 2й етап проходив 23-24 березня 2021 року. Наукова робота на тему 

«COVID-19 impact on world globalization and national localization within sustainable 

development». 

Диплом ІІІ ступеня Кулінченко Кирила 51 ОО на Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення 

молодих українських спеціалістів», який проводився на базі Науково-методичного 

центру вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ) МОН України, фінал проходив 

10 червня 2021 року. Наукова робота на тему «Prediction of agriculture globalization 

and localization after pandemic COVID-19». 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Міжнародний 

облік та консолідація звітності». 

Член журі Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з 

бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. На базі Національного 

університету «Львівська політехніка» у 2020 році, Одеського національного 

політехнічного університету у 2021 році. 

16. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів з 2016р. (Міністерство 

освіти і науки України» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер 

агробізнесу» (САРА), №100058, 2010 р.) 

 

 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-accounting/science/scientific-circles/#to-main
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-accounting/science/scientific-circles/#to-main
https://opu.ua/071-6670
https://opu.ua/071-6670

