
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

КОЗАЧЕНКО АННА ЮРІЇВНА  
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; 

1. Anna Kozachenko, Oleksandr Panadiy, Lina Chudak. Applied aspects of the distribution of 

spendings for management accounting and control. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 

Number 4. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. p. 116-122 (Web of Science 

DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

1. Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні 

публічними закупівлями. Економіка та держава. 2020. №4. С. 156-161. 

2. Kozachenko Anna, Chudak  Lina, Yaremchuk Nataliya. The influence of assessment 

of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises.  Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  №4. 2019. С. 25-32. 

3. Козаченко А.Ю. Оцінка стану внутрішньо-господарського контролю в системі 

управління науково-дослідних установ. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики.  №3. 2019. С.131-143. 

4. Козаченко А.Ю. Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для 

прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту. Економіка.  Фінанси. 

Право. №5/3. 2019. С. 24-27. 

5. Козаченко А.Ю. Теоретичне обґрунтування сутності та класифікації 

невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту. Вісник 

Хмельницького національного університету. № 5, Том 1(262). 2018. С. 211-216. 

6. Козаченко А.Ю. Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від 

організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі. Агросвіт. № 5. 

2018. С. 34-41. 

7. Козаченко А.Ю. Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського 

обліку та ефективного проведення аудиту. Глобальні та національні проблеми економіки. 

2018. № 22. Режим доступу до статті: http: //global-national.in.ua/issue-22-2018. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Козаченко А.Ю. Організаційно-методичні аспекти обліку 

та контролю невиробничих витрат: моногр. Тернопіль. : ТНЕУ, 2016. 240 с. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника; 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три 

найменування; 
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1. Козаченко А.Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні 

рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вінниця: 

ВНАУ, 2018. 27 с.  

2. Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Статистика. Методичні вказівки до виконання 

практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання. Вінниця: ВНАУ, 2020. 38 с. 

3. Козаченко А.Ю., Алескерова Ю.В. Внутрішній аудит. Методичні вказівки для 

проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  першого бакалаврського освітнього ступеню, 

денної та заочної форми навчання Вінниця: ВНАУ, 2020. 59 c. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Anna Kozachenko. Financial sustainability of the enterprise: features of recognition 

and strategy of providing in modern conditions. Slovak international scientific journal. 2020. № 40, 

Vol. 3. P. 23-30 

2. Anna Kozachenko. Non-production expenses: its notion and accounting and economic 

essence. Scientific research priorities: theoretical and practical value: Proceedings of the IV 

International scientific and practical conference, 26th-30th of November 2019, Wyższa Szkoła 

Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, Poland. S.18-20. 

3. Анна Козаченко. Значення збутової діяльності в ринкових умовах 

господарювання II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, 

Strategies,Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija 

Publishing. p. 84-86 

4. Anna Kozachenko. Non-production and transactional expenses: identical and different 

meanings Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and 

Prospects of Development of Modern Civilization» (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). Volume 

II. “Tokyo University Press», 2016. 943 S., s. 187-192 

5. Анна Козаченко. Формування інформації про невиробничі витрати в системі 

управління підприємств цукрової галузі. Всеукраїнська  науково-практична конференція 

«Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Вінниця: ВНАУ. 2015. С. 110-114 

 


