
ДОВІДКА ПРО НАУКОВУ ТА ПРОФЕСІЙНУ АКТИВНІСТЬ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА  

 

Прізвище, ім’я, по батькові:  Кравченко Тетяна Василівна    

Посада:     старший викладач      

Кафедра:     обліку і аудиту      

Показники активності за останні 5 років 

(зазначені лише пункти, за якими наявна активність) 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: 

Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська та ін.; за ред. Король Г.О., 

Зелікмана В.Д. – Дніпро: Ліра, 2019. – 280 с. 

 

12) Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71513 «Звіт з науково-

дослідної роботи «Аналітична підтримка тактичних управлінських рішень»; 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71514 «Звіт з науково-

дослідної роботи «Аналітична підтримка управлінських рішень» 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81175 від 29.08.2018: 

Шпанковська Н.Г., Кравченко Т.В., Распопова Ю.О. Економічний аналіз. Частина 2. 

Методика комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання: Навч. 

посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 154 с. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81174 від 29.08.2018: 

Економічна діагностика: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, 

Кравченко Т.В., Кочко Н.О. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 123 с. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83620 від 12.12.2018: 

Шпанковська Н.Г., Ізвєкова І.М., Кравченко Т.В., Кочко Н.О. Економічна діагностика. Розділ 

1. Основні категорії економічної діагностики: Опорний конспект лекцій. - Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2005. - 52 с. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83619 від 12.12.2018: 

Шпанковська Н.Г., Ізвєкова І.М., Кравченко Т.В., Кочко Н.О. Економічна діагностика. Розділ 

2. Особливості методики фінансової та управлінської діагностики: Опорний конспект лекцій. 

- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - 48 с. 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81889 від 02.10.2018: 

Шпанковська Н.Г., Канська О.І., Кравченко Т.В.Звіт з держбюджетної науково-дослідної 

роботи «Методологія економічного аналізу (ЕА) вітчизняних суб’єктів господарювання» 

 

13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Аудит» для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – 

економіка підприємства,6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509 – облік і аудит / Укл. Н.Г. 

Шпанковська, І.М. Ізвєкова, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 

2015. – 34 с. 

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Організація контрольно-ревізійної роботи» для студентів спеціальності 



7(8).03050901 – облік і аудит / Укл.: Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 34 с. 

3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні  завдання до вивчення 

дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування / Укл.: 

Ю.Т. Труш, Т.В. Кравченко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 37 с. 

4. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення 

дисципліни «Організація контрольно-ревізійної роботи» для студентів спеціальності 071 – 

облік і оподаткування / Укл.: Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, Т.В. Кравченко. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 35 с. 

5. Збірник господарських ситуацій, виробничих задач та імітаційних вправ з 

дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності 071 – облік і оподаткування (бакалаврський 

рівень) / Укл.: В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, О.Л. Єрьоміна, Т.В. Кравченко. – Дніпро: 

НМетАУ, 2017. – 74 с. 

 

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 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: 

1. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності облік і аудит (І етап), 2017 р. 

 

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. Безгодкова А.О. Облікова політика у зарубіжній практиці / А.О. Безгодкова,  

Король Г.О., Т.В. Кравченко. Економічна кібернетика: від теорії до практики: збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.  

27-28 лютого 2015 р. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – С. 31-35. 

2. Шпанковська Н.Г. Сутність і структура економічного потенціалу промислового 

підприємства / Н.Г. Шпанковська, Т.В. Кравченко. Економічна кібернетика: від теорії до 

практики: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 27-28 лютого 2015 р. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – С. 160-164 

3. Труш Ю.Т. Трансформація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків 

підприємств за єдиним соціальним внеском / Ю.Т. Труш,Т.В. Кравченко. Економічна 

кібернетика: від теорії до практики: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 27-28 лютого 2015 р. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – С. 

92-96. 

4. Єрьоміна О.Л. Міжнародний досвід застосування МСФЗ країнами / О.Л. Єрьоміна, 

А.О. Безгодкова, Т.В. Кравченко. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 12–13 квітня 2016 р. Частина 5. Секція 5. – 



Дніпропетровськ: 2016. – 856 с. – С. 215-219. 

5. Кравченко Т.В. Сучасні проблеми підвищення якості аудиторської діяльності в 

Україні / Т.В. Кравченко, Єрьоміна О.Л. Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські 

аспекти» (30-31 березня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с. – С.390-394. 

 

17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 

Старший бухгалтер фінансової групи відділу урядового зв’язку 1997-1998 рр., 

спеціаліст  І категорії фінансової групи відділу урядового зв’язку ДСТСЗІ СБУ у 

Дніпропетровській області 1998-2003 рр. 

 

18) Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

Наукове консультування ТОВ «Гранд Авто», 2017-2018 рр. 


