
Якісний склад науково-педагогічних працівників  

кафедри економіки та фінанси підприємства, які забезпечують навчальний процес спеціальності 051 «Економіка» 
Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

 та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 

або іншої юридичної 

особи, що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

вид документа, дата 

видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.Фінансовий 

менеджмент  

(18 год.). 

2. Фінансова 

стратегія 

підприємства 

(34 год.) 

3.Контролінг 

(22 год.) 

Блакита Ганна 

Владиславівна 

Завідувач 

кафедри  

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет 

(1997 рік, облік і 

аудит, економіст 

з обліку і аудиту 

Доктор 

економічних наук, 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) тема 

дисертації: 

«Фінансова 

стратегія 

торговельних 

підприємств в 

умовах 

нестабільного 

економічного 

середовища»; 

професор кафедри 

бухгалтерського 

обліку 

25 років Міжнародний 

інститут бізнесу.  

Курси з підготовки 

оцінювачів за 

напрямом 

«Оцінка цілісних 

майнових паїв, 

цінних 

комплексів,паперів, 

майнових прав та 

нематеріальних  

активів». Свідоцтво  

№ 804 від 14.11.2015р 

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. Blakyta G. Integral assessment of business 

environment security / G. Blakyta, O. Matusova, 

H.Lanovska, V. Adamenko // Problems and 

Perspectives in Management. — 2017. — № 4. — 

Vol. 15. —P. 280-292. — Scopus.  

2. Blakyta G, Enterprise financial security as a 

component of the economic security of the 

state»/G Blakyta, T. Ganushchak// Investment 

Management and Financial Innovations. № 

2_2018. – с.248-256. (індексовано у 

наукометричній базі Scopus). 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1.Блакита Г.В. Методологічні аспекти оцінки 

фінансового потенціалу торговельних 

підприємств. Економіка. Управління. Інновація 

[Електронний ресурс]. – Житомир: 

Житомирський Державний університет ім. 

Івана Франка, 2013. - №2 (10) // Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_6.pdf.;  

2. Блакита Г.В., Поліщук О.Т. Перспективи 

розвитку ресурсного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі Вінницької області. Збірник 

наукових праць Вінницького національного 

аграрного університету. Серія: Економічні 

науки. – Вінниця, 2013, С. 25-29.   



3. Блакита Г.В., Д. Карпенко, О. Фоміна. 

Стейкхолдерський підхід до формування 

управлінської звітності. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і 

торгівлі. - № 6(68). - 2014. - С. 218-222.  

4.Блакита Г.В., Поляк Р. Нефінансова звітність 

як інструмент оцінювання соціальної 

відповідальності бізнесу. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія 

«Економічні науки» - Випуск15.Ч.4. – 2015. – 

С. 126-130.  

5. Блакита Г.В. Забезпечення фінансової 

безпеки підприємства в процесі імплементації 

фінансової стратегії. Регіональна економіка та 

управління. – 2015. - № 2(05). – С.56-64.(РІНЦ);  

6. Блакита Г.В., Откаленко О.М.Державний 

фінансовий аудит системи вищої освіти. 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 

2016. - № 3(86). – С.100-114 (ІС).  

7.  Blakyta G. V.,  Lanovska H. I.Business 

Incubator in the Innovating Ecosystem. Armenia, 

Yerevan, Eurasian Academic Research Journal 

2017.№ 7 (13). 

8. Blakyta G., Lanovska H. I.Integral assessment 

of the innovation of the enterprise's activity. 

Herald Kyiv national university of trade and 

economics. — 2017. — № 6. — Vol. 116. —P. 

52-61. (Index Copernicus (Польща);  ResearchBib 

(Японія);  Google Scholar (США); Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

(Україна)). 

9. Blakyta G.The Role of Financial Strategy in the 

System of Ensuring Economic Security of Trading 

Enterprises /   G. Blakyta, О. Matusova, V. 

Andryeyeva // Public Security and Public Order 

(Kaunas, Lithania). - 2018. - Vol. 20. - PP.19-32. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Моделювання стратегічних карт розвитку 

організації. Монографія.  / Блакита Г.В., Чорна 

Л.О., Коваленко О.О., Чорна Н.Ю., Зачоса О.Д., 

Петровська А.В. // Вінниця: Центр підготовки 

наукових та навчально-методичниї видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 364 с.  

2. Бухгалтерський облік в торгівлі та 

ресторанному господарстві: навч. посібник . 



/Блакита Г.В., Гладій І.О., Дзюба О.М., Бровко 

О.Т.//К:  Центр учбової літератури , 2014. -  288 

с.(з грифом МОНУ);  

3. Фінансовий ринок: навч.посібник. /Гарбар 

Ж.В., Губанова Л.І., Нікітішин А.О. та 

ін.//Вінниця: ЦНМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 300 

с.  

4. Сучасні трансформації організаційно-

економічного механізму менеджменту та 

логістики суб’єктів підприємництва в системі 

економічної безпеки України: [Колективна 

монографія] / За заг. ред. Т.В. Гринько. [Розділ. 

Розвиток електронної торгівлі в Україні]-ДНУ 

Ім. О.Гончара.-Дніпро: Біла К.О., 2017, с.314-

326. 

4. Інституційна трансформація фінансово-

економічної системи України в умовах 

глобалізації: монографія/В.Р. Сіденко, М.І. 

Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. 

Чугунов, Г.В. Блакита та ін.; за заг. ред. В.Р. 

Сіденка. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017. – 648 с. 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 

- науковий керівник асп. Откаленко О.М., 

успішний захист 2017 рік.  

- вчене звання професора -2014 рік; 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

1. Відновлення економічного зростання 

підприємства» - керівник НДР (І кв.2016 р. - ІV 

кв. 2019р.). 

2. Управління економічним потенціалом 

підприємства торгівлі" – керівник НДР (І кв. 

2016 р. - IV кв. 2018 р.)/ 

3. Бізнес інкубатор в інноваційній екосистемі - 

керівник НДР (2017 -2018). 

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: 

- завідувач кафедри економіки та фінансів 

підприємства з 2016 року;  

- перший заступник директора ВТЕІ КНТЕУ - 

2007-2014 роки;  

- заступник голови приймальної комісії ВТЕІ 

КНТЕУ - 2007-2014 роки. 

11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад): 

- член спеціалізованої вченої ради КНТЕУ – 

спец. рада: Д 26.055.01;  

- член спеціалізованої вченої ради Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський 

університет» - спец. рада: Д 26.063.01;  

- член редколегії журналу “Вісник КНТЕУ”; 

-керівник магістерської програми “Економіка 

підприємства”; 

- Член жюрі Всеукраїнської олімпіади з 

"Економіки" 2016-2017 навч. роки. 

- Член галузевої конкурсної комісії 

всеукраїнських студентських наукових робіт 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 2014-

2015 н.р. та 2015-2016 н.р.; 

- член галузевої конкурсної комісії 

Всеукраїнського  конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та 

управління у сфері торгівлі» -2017/2018 н.р.; 

- член конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнської  студентської олімпіади зі 

спеціальності «Економіка підприємста (за 

видами економічної діяльності)» 

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. Фінансовий ринок: навч.посібник. /Гарбар 

Ж.В., Губанова Л.І., Нікітішин А.О. та 

ін.//Вінниця: ЦНМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 300 

с. 

2.Бухгалтерський облік в торгівлі та 

ресторанному господарстві: навч. посібник . 

/Блакита Г.В., Гладій І.О., Дзюба О.М., Бровко 

О.Т.//К:  Центр учбової літератури , 2014. -  288 

с.(з грифом МОНУ); 

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: 

1. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт в галузі знань «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» 1 тур 2015-2016 н.р. ст. 

Поляк Р. - 3 місце;  

2. Всеукраїнського  конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та 

управління у сфері торгівлі» -2017/2018 н.р.- 

ст.. Ганжа І. - 1 місце. 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: (загальна 

кількість - 24 публікації). 

1.Роль фінансової стратегії в управлінні 

фінансовою безпекою підприємства. 

Перспективи стабільного економічного 

розвитку та економічної безпеки України та її 

регіонів: збірник матеріалів міжн. наук.-практ. 

конф. (8 травня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 

86-91.  

2. Визначення системи критеріїв оцінки 

фінансової стратегії. Модернізація 

національної економіки: зміни в умовах кризи: 



збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. 

(15-16 травня 2015 р.). - Херсон, 2015. – С. 59-

64.  

 3. Організація стратегічного контролю 

фінансової безпеки торговельного 

підприємства. Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи: 

збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. 

(12-13 лютого 2016 р.). - Ужгород, 2016. – С. 

91-94. 

4. Процес формування інноваційної політики 

підприємствами малого та середнього бізнесу. 

ІX Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні», КНТЕУ, 

23-24 травня 2017 року. 

5. Інноваційна безпека як невід’ємна складова 

економічної безпеки. Ефективність політики 

економічного зростання: теорія, методологія та 

практика: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Львів, 27-28 січня 

2017 року) / ГО «Львівська економічна 

фундація». – Львів: ЛЕФ, 2017. – 140 с. 

 6. Інноваційно-технологічні чинники 

забезпечення високого конкурентного статусу. 

XІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні", КНТЕУ, 22 березня 2018 року. 

7. The role of financial strategy in the system 

ensuring economic security of trading enterprises. 

A key-note presentation Participated in IX 

international scientific conference Problems for 

public security : theoretical and practical aspects 

(2018 April, 12). - Kaunas, Lithuania. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 



Методологія 

наукових 

досліджень  

(6 год). 

Бланк 

Ігор 

Олександрович 

Професор 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Львівський 

торгово-

економічний 

інститут (1959, 

економіка 

торгівлі, 

економіст) 

Доктор 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.07.05 – 

економіка торгівлі 

та послуг), тема 

дисертації: 

«Ефективність 

взаємозв’язку 

трудових і 

матеріальних 

ресурсів торгівлі»,  

професор кафедри 

економіки торгівлі 

43 роки ООО «Аструм-

Капітал»,  

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

тема: «Методологія 

економічних 

досліджень», 02.04 –

4.05.2012 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1.Бланк И.А. Управление финансовыми 

ресурсами. -М.: Омега-Л., 2010. 

2. Бланк И.А. Основы финансового 

менеджмента: в 2-х томах. -М.: Омега-Л, 2011 

3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління 

фінансами підприємств: підр. .-К.: КНТЕУ, 

2006. 

4. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління 

фінансами підприємств і об’єднань: навч.пос. -

К.: КНТЕУ, 2006. 

5. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Управління фінансами підприємств: підр. .-К.: 

КНТЕУ, 2017. 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
1.Докієнко Л.М., 2003. 

2.Демченко О.В., 2004. 

3.Павлюк Т.В., 2017. 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу 

"Зовнішня торгівля". 

2. Член редакційної колегії фахового журналу 

«Товари та ринки». 

2. Керівник НДР «Фінансове забезпечення 

розвитку підприємств України». (2008-2011). 

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: 

- Керівник науково-методичного семінару 

кафедри економіки та фінансів підприємства. 

11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад): 
Опонування дисертацій: 

1) Блакита Г.В. (на здобуття н.с. д.е.н.), 2011 р. 

2)Баліцька В.В. (на здобуття н.с. д.е.н), 2008 р. 

3) Член спеціалізованої вченої ради КНТЕУ 
рада: Д 26.055.01; 

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. Бланк І.О. Методологія наукових 

досліджень.- К.: КНТЕУ, 2016.-20 с 

2. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Програма та робоча програма «Управління 

фінансами підприємств та об’єднань», -

К.:КНТЕУ, 2014. 

3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Програма 

«Корпоративні фінанси» -К.:КНТЕУ, 2017 

4. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Робоча програма «Корпоративні фінанси», 

К.:КНТЕУ, 2018. 

5. Бланк І.О., Блакита Г.В., Ситник Г.В., 

Нагорнюк О.В., Андрієць В.С. «Фінансовий 

менеджмент» ОКЛ. -К.:КНТЕУ, 2018. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 



1.Управління 

фінансами 

підприємств і 

об’єднань (66 

год).                                                                                                                    

2. Фінансовий 

менеджмент 

(28 год). 

Ситник 

Ганна 

Вікторівна 

Професор 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет 

(1995, 

економіка 

підприємства, 

економіст 

підприємства) 

Доктор 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка і 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності - 2015), 

тема дисертації: 

«Фінансове 

планування на 

підприємствах 

торгівлі», доцент 

кафедри 

економіки 

підприємництва -

2006 

32 роки 03.10.16-03.11.16 

ТОВ «Тесно-сервіс»; 

14.06.18-15.06.18  

Участь у семінарі 

«Управління 

університетом: 

посилення 

інтернаціоналізації та 

культури якості в 

університетах» 

КНТЕУ в колаборації 

з Агенством 

університетів 

франкофонії, 

Посольством Франції 

в Україні та 

Французьким 

інститутом в Україні. 

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. Ситник Г.В. Попередня оцінка впровадження 

економічної частини стратегії національної 

безпеки України / Проблеми та перспективи в 

менеджменті, 2017, №4.(англ) (SCOPUS); 

2. Ситник Г.В. Планування товарообороту 

підприємства на основі товарного портфелю // 

Економічний часопис. -2013. -№11-12. –С. 70-

74.  SCOPUS, EBSCOHOST, Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ та ін. 

3. Ситник Г.В. Генезис та сучасна парадигма 

фінансового планування. //  «Актуальні 

проблеми економіки»  - 2012 р. -№7.  SCOPUS. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1.Ситник Г.В. Концепція фінансового 

планування на підприємстві на основі 

процесно-орієнтованого підходу / Г.В. Ситник 

// Бізнес-Інформ. – 2013.–№ 3. – С. 262– 270. 

(1,4 д.а.). 

2. Ситник Г.В. Стратегічне фінансове 

планування в системі управління 

підприємством торгівлі / Г.В. Ситник // Бізнес- 

Інформ. – 2013. –  № 9. – С. 359–369. (1,7 д.а.) 

3. Ситник Г.В. Система бюджетів підприємства 

торгівлі / Г.В. Ситник // Зб. наук. праць 

ПДАТУ. – 2014 . – Вип. 22. –Т.2 –С.219–224. 

(0,6 д.а.). 

4. Mazaraki A. Issues of Financial Support of 

Development of the Commercial Enterprises of 

Ukraine / A.Mazaraki , H. Sytnyk // Knowlage-

Economy-Society: Reorganization of Paradigms 

And Concept of Management in the Contemporary 

Economy. – Cracow. -2015. – p.153-158. 

5.Бланк І.О. Планування грошових потоків 

підприємства / І.О. Бланк, Г.В. Ситник // 

Вісний КНТЕУ. -2016. – С.31-44. 

6. Ситник Г.В., Архіпов Н. Система показників 

ефективності операційної діяльності 

підприємства торгівлі / Інноваційна економіка, 

2017, №4. 



3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі. Монографія. -

К.:КНТЕУ, 2014. 

2. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління 

фінансами підприємств: підр. .-К.: КНТЕУ, 

2006. 

3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління 

фінансами підприємств і об’єднань: навч.пос. -

К.: КНТЕУ, 2006. 

4. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Ситник Г.В. та 

ін. Фінанси підприємства:підр. -К.: КНТЕУ, 

2005. 

5. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління 

грошовими потоками: навч.пос. -К.: КНТЕУ, 

2005. 

6. Ганечко І.Г.. Фінансовий менеджмент : навч. 

посіб.  / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник та ін.  – Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т,  2015. – 244 с. 

7. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Управління фінансами підприємств: підр. .-К.: 

КНТЕУ, 2017. 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 
- Формування системи економічної безпеки 

підприємництва України – керівник НДР (І 

кв.2017 р. - ІV кв. 2019 р.). 

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. Ситник Г.В., Андрієць В.С. Практикум з 

дисципліни Управління фінансами підприємств 

і об’єднань. -К.:КНТЕУ, 2017. 

2. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Програма та робоча програма «Управління 

фінансами підприємств та об’єднань», -

К.:КНТЕУ, 2014. 



3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Програма 

«Корпоративні фінанси» -К.:КНТЕУ, 2017 

4. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Робоча програма «Корпоративні фінанси», 

К.:КНТЕУ, 2018. 

5. Бланк І.О., Блакита Г.В., Ситник Г.В., 

Нагорнюк О.В., Андрієць В.С. «Фінансовий 

менеджмент» ОКЛ. -К.:КНТЕУ, 2018. 

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: 

- Участь у роботі (член журі) Всеукраїнської 

олімпіади з дисципліни “Фінансовий 

менеджмент” (2012, 2017, 2018 рр);  

- Керівництво студентом Бородавка Т., 

(призове місце на 1 етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), 2016 

рік. 

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 Сытник А.В. Современные тенденции 

развития финансового планирования. // 

Сборник научных трудов SWorld. Том 21. 

Одесса, 2012. –С. 42-45. 

2. Ситник Г.В. Фінансове планування як 

інструмент фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства. //Збірник 

наукових праць Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційний 

потенціал соціально-економічного розвитку 

України в умовах глобалізації», 27-30 

березня2012року. Ч.1. –Вінниця, 2012. –С. 370-

374. 

3.Ситник Г.В. Стратегический финансовый 

анализ как исходный этап стратегического 

финансового планирования. // Сборник 



научных трудов SWorld. Том 21. Одесса, 2011. 

–С. 60-67. 

4. Mazaraki A., Sytnyk H. Traide finance of 

Ukraine: situation and trends of management 

improvement.// XI international scientific 

symposium “Strategy of enterprises in the waiting 

period of the crisis: economic, social and legal 

aspects. 15-16 may 2013. –pp. 211-221. 

5. Ситник Г.В. Прогнозування в системі 

фінансового планування підприємства торгівлі. 

// Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Стратегія та механізми 

прискореного інноваційного розвитку 

економіки України на засадах соціально-

екологічної відповідальності». 29-30 жовтня 

2014, м. Вінниця. 

6. Ситник Г.В. Ефективність функціонування 

підприємств торгівлі України: стан та тенденції 

розвитку// Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Сталий соціально-

економічний та екологічний розвиток: від 

теорії до практики». 13-14 листопада 2014, м. 

Дніпропетровськ. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 



Інвестиційний 

менеджмент 

(92 год). 

Гуляєва 

Наталія 

Миколаївна 

Професор 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємств 

Київський 

торговельно-

економічний 

інститут (1990, 

економіка 

торгівлі, 

економіст) 

Ленинградський 

інститут 

авіаційного д 

приладобудуван

ня, 

спец.Електропри

від літальних 

апаратів,інженер 

електромеханік. 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.07.05 – 

економіка торгівлі 

та послуг),  тема 

дисертації: 

«Інвестування у 

відтворення 

основних фондів», 

професор  

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства з 

04.07.2013р . 

25 років 1. Університет Центр. 

Англії; Бірмінгем, - 

12.1996р.(72 год.) 

2. ТПП Німеччина, 

08.1997 р. (2 тижні). 

3. 

Handelshochsghulehci

pzig. ФРН, 17-

23.11.1997 р. 

4. Університет 

Майамі, США, 01-

31.08.2001 р. 

5. Університет 

Овернь-Клерман 

1,Франція, 23-

28.10.2010 р. 

6. Гомельський 

державний 

університетім. 

Франциска Скорини, 

Білорусь, 18-

24.06.2011 р. 

7. Університет El-

Jadida (Марокко) 05-

09.06.2010р 

8. Університет Порто 

(Португалія) вересень 

2010р. 

9. Секретаріат 

Кабінету Міністрів 

України 03.05-

16.05.17р, 06.09-

25.09.2017рр 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Гуляєва Н.М., Вавдійчик І.М. Економічна 

безпека та стабільне функціонування 

підприємства. Вісник КНТЕУ, №4(114), 2017 

2.  Гуляєва Н.М., Камінський С.І. Сутнісні 

характеристики економічної безпеки 

підприємства: ствердження і заперечення. 

Економіка,фінанси і право № 10, 2017. 

3. Гуляєва Н.М., Камінський С.І. Політика 

управління товарними запасами у торгівлі // 

Економіка України. – 2016. - № 4. – С. 19-29. 

(Index Copernicus). 

4. Гуляєва Н.М., Сутнісні ознаки інвестиційної 

привабливості підприємства. Факторна природа 

формування» Наукова стаття «Вісник 

Запорізького національного університету», № 1 

(13), 2012 р. (фахове видання).  

5. Гуляєва Н.М., Контракти в 

неоіституціональній теорії. Наукова стаття 

«Інвестиції: практика та досвід» науково-

практичний журнал, № 16 серпень 2012 р. 

(фахове видання). 

 6. Гуляєва Н.М., Управління фінансовим 

циклом підприємства торгівлі: методологічний 

аспект Наукова стаття. Економіка, фінанси, 

право» № 11/2012 (фахове видання) 

7. Гуляєва Н.М., Competence-based measurement 

of higher education quality  Наукова стаття 

HeRald of Kyiv National University of trade and 

economics (c. 104-114) № 6(98) 2014.  

8. Гуляєва Н.М., Експлікація визначальних 

факторів типізації комерційних контрактів 

підприємства за неоінституціональною 

теорією. Наукова стаття «Економіка та 

держава», № 6, червень 2013, Міжнародний 

науково-практичний журнал с.29-33 (фахове 

видання).  

9. Гуляєва Н.М. Генезис теорії фінансового 

інжинірингу» Наукова стаття Збірник наукових 

праць «Discavery Publishing House Pvt.Ltd New 

Delhi, India», 2016, с. 69-73, (зменшений 

формат друку).  

10. Гуляєва Н.М. Сек’юритизація як 

інноваційна технологія фінансування та 



управління капіталом» Наукова стаття Збірник 

наукових статей «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education, Vienna, 

Australia; Scientific journal “Economics and 

Finance”, 2016, с. 98–102. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: (3 

монографії; 3 підручника; 5 навчальних 

посібників; 1 підручник перекладений з 

німецької мови): 

1. Інвестиційний менеджмент: методика 

розв’язання практичних завдань». Навчальний 

посібник КНТЕУ-2015. (№60650 від 

09.07.2015) ос внесок 5,68 др. арк. 

2. Економічне дослідження. Методологія, 

інструментарій, організація, апробація. 

Навчальний посібник.2010р ос. Внесок 0,8 

др.арк. 

3. Інвестиційний менеджмент »підручник 

2003р ос.внесок 12,5 др.арк. 

4. Фінанси підприємства» підручник 2007р ос. 

внесок 1,3 др.арк. 

5. Управління формуванням та використанням 

основних фондів торгового підприємства» 

навч.посібник 2001р 4,42др.арк односібний. 

6. Внутрішня торгівля в Україні: економічні 

умови ефективного розвитку» монографія 

2006р ос.внес.1,1 др.арк. 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
2004рік - Верещагін В.В. 

2004рік –Рошило В.І. 

2012 рік - Довгаль А.П. 

2014 рік –Камінський С.І. 

2015 рік –Полтавська О.В. 

7) робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, 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 освіти МОН: 

1.Робота експерта у складі Акредитаційної 

комісії МОНУ 30.01.2013р-01.02.2013 

Полтавський ун-т Економіки і торгівлі 

2. Робота експерта у складі Акредитаційної 

комісії з 22.10.2013р -24.10.2013р Одеська 

Державна Академія будівництва і архітектури 

3. Робота експерта у складі Акредитаційної 

комісії з 09.06.2013р -11.06.2013р Одеський 

національний політехнічний університет. 

4. Робота експерта у складі Акредитаційної 

комісії з 13.05.2014р-15.05.2014р Одеська 

Державна Академія будівництва і архітектури. 

5.Заступник голови НМК МОНУ з 

менеджменту 1996-2016рр,НМК МОНУ з 

торгівлі – член а потім голова секції 1994р-

2016р.НМК МОНУ з економіки член комісії 

1994-2010рр. 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 
1. Науковий керівник темою: «Конкуренція та 

конкурентні відносини на ринку лікарських 

засобів» (04.2014 року). 

2. Науковий керівник темою «Розробка 

методичних підходів до обґрунтування 

напрямів та інструментів фінансового 

інжинірингу в системі фінансового 

менеджменту підприємства» (21.02-26.04.2018). 

3. Відповідальний виконавець наукової теми 

(проекту) «Формування системи економічної 

безпеки підприємництва в Україні». 

4. Управління економічним потенціалом 

підприємства торгівлі ( 1кв.2016- 

4кв.2018рр)вик. 

5. Відновлення економічного зростання 

підприємства (1кв2016р-4кв2019р)вик. 

6.Член редакційної колегії журналу Вісник 

КНТЕУ. 

7. Член редакційної колегії журналу Товари і 

ринки, КНТЕУ. 

10. Організаційна робота у закладах освіти 



на посадах керівника (заступника керівника) 

закладуосвіти/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). 
1998-2017рр –декан факультету ФЕМП.  

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. Стандарт вищої освіти КНТЕУ. Вимоги 

(Система управління якістю КНТЕУ) Науково-

методична розробка  КНТЕУ-2015 (№75627, 

75634,21640 від 28.12.2017 р.). 

2. Фінанси підприємства : опорний конспект 

лекцій / М. Гуляєва,  Г.В. Ситник, О.В. 

Нагорнюк, В.Г. Андрєєва.- Навчально -

методичне видання, Київ 2016.- 114 с. 

3. Проектне фінансування. Практикум 2011р 

ос.вн 1,44. 

4.Інвестиційний менеджмент практикум 2000р 

ос.вн 5,01. 

5. Інвестиційний менеджмент ОКЛ 2009р ос.вн 

1,66. 

6. Інвестиційний менеджмент збірник теставих 

завдань 2009р ос.вн 1,1. 

7. Інвестиційний менеджмент методика 

розв`язання практичних завдань 2015р ос.вн 

5,68др.арк.  

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.Напрями удосконалення кредитної політики 

підприємства торгівлі». Тези доповіді. 

Кіровоград КНТУ – 2016. 

3. Ідентифікація ризиків у системі управління 

ефективністю на підприємстві торгівлі». Тези 



доповіді. КНТЕУ- 2016. 

4.Застосування мобільних 5. технологій у 

вищій освіті КНТЕУ 2016р тези доп. 

6.Competence-based measurement of higher 

education quality.наук ст.КНТЕУ 2014р.  

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 
- з 21.09.1971р по 02.07.1975р інженер-

конструктор Київський машинобудівний завод 

ім.Артема,ОКБ. 

- з 07.07.1975р по 17.01.1993р інженер-

технолог 1 категорії головний технолог  

Міністерства торгівлі УРСР, Міністерство 

зовнішньоекономічних зв’язків України, 

відповідальний виконавець з розробки 

Державного плану розвитку науки і техніки у 

сфері торгівлі України. 

- більше 20 років стажу управлінської роботи за 

фахом. 

1. Економіка 

підприємства 

(90 год). 

2. Фінансовий 

менеджмент  

(28 год). 

3. Фінанси 

підприємства 

(52 год.) 

Андрєєва 

Вікторія 

Геннадіївна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Донецький 

національний 

університет 

(1998,     

бухгалтерський 

облік, контроль і 

аналіз 

господарської 

діяльності, 

економіст, 

спеціаліст) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.06.01– 

економіка, 

організація і 

управління 

підприємствами), 

тема дисертації : 

«Синтез системи 

діагностики 

управління 

фінансовою 

діяльністю 

підприємства», 

доцент кафедри 

фінансів та 

банківської справи 

17 років 1. ТОВ «Інтенд 

Україна», 

01.11.2016-

01.12.2016, 

звіт про підвищення 

кваліфікації, тема 

стажування: 

«Фінанси 

підприємств», 

опорний конспект 

лекцій з дисципліни 

«Фінанси 

підприємств» 

(освітній ступень 

«бакалавр» для всіх 

спеціальностей, 

навчальним планом 

яких передбачено 

вивчення дисципліни) 

 

2. Жовтень 2017 

сертифіковані курси 

використання 

прикладного рішення 

«1С : Бухгалтерія 8 

для України» 

Редакція 2.0 в обсязі 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Андрєєва В.Г. Аналіз основних показників 

ефективності підприємств реального сектору 

економіки України / В.Г. Андрєєва, О.О. 

Сосновська //  Економічний простір : зб. наук. 

пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. -№106.- С.70-

81. 

2. Andreyeyva V.G. Mechanizm of finance 

diagnostic of acceptance the administrative 

decisions / V.G. Andryeyeva, T.S. Karpova //  

Економічний аналіз  : зб. наук. пр. - 

Тернопільський національний економічний 

університет, Тернопіль.-2016. -№ 23.- P.7 – 12. 

3. Андрєєва В.Г. Оцінка сучасного стану 

інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств реального сектора економіки 

України / В.Г. Андрєєва //  Проблеми 

економіки : науковий журнал. - Харьків, 2016.-

№1.- С.68-74. 

4. Андрєєва В.Г.  Реалізація антикризового 

фінансового управління підприємством з 

позиції фактору часу /  В.Г. Андрєєва,  О.М 

Матусова  // Економіка, фінанси, право : 

щомісячний інформаційно - аналітичний 



40 академічних годин 

(свідоцтво 

№2010070443797) 

ТОВ «Проком» 

 

3. Листопад 2017 р. 

сертифіковані курси 

використання 

прикладного рішення 

 «1С : Управління 

торгівлею для 

України» Редакція 3.1 

в обсязі 40 

академічних годин 

(свідоцтво 

№2110070812125), 

ТОВ «Проком» 

журнал.-Київ, 2017.-№4/1. С.7-11. 

5. Andryeyeva V.G. The system of economic 

monitoring in corporate crisis management  

Andryeyeva V.G.  // Бізнес Інформ.-2017.-№6.- 

С.255-259. 

6. Andryeyeva V.G The Role of Financial Strategy 

in the System of Ensuring Economic Security of 

Trading Enterprises /   G. Blakyta, О. Matusova, 

V. Andryeyeva // Public Security and Public Order 

(Kaunas, Lithania). - 2018. - Vol. 20. - PP.19-32. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Андрєєва В.Г. Оцінка основних загроз 

фінансовій безпеці підприємств в сучасних 

економічних умовах / В.Г. Андрєєва  // 

Пріоритети формування фінансово - 

кредитного механізму сталого розвитку 

економіки України: колективна монографія / за 

ред. П.В. Єгорова.- Донецьк, 2014.-473 с. (1 

д.а). 

2. Андреева В.Г. Внутренний аудит как 

инструмент экономической безопасности 

предприятия / В.Г. Андрєєва, Л.Ф. Андрєєва  // 

Учет, анализ и аудит на современном уровне 

развития: теория и практика : монография / под 

ред. Е.Е. Ионина. Донецк: Из-во «Ноулидж» 

(донецкое отделение), 2014.-357 с. (1 д.а). 

9) 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 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 

України”: 
Галкін Євген - диплом 1 ступеня на 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Малої 

академії наук (2013 рік). 

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. Магістерська (дипломна) робота. Методика 

написання, правила оформлення й процедура 

захисту. Практичний посібник для студентів 

спеціальності «Фінанси і кредит» і «Банківська 

справа» Колектив авторів. За заг. редакцією 

П.В. Єгорова.- Донецьк: ДонНУ, 2013. – 63 с.    

2. Курсовая работа по специальностям 

«Финансы и кредит», «Банковское дело». 

Методика написания, правила оформления, 

порядок защиты. Колектив авторів. За заг. 

редакцією П.В. Єгорова.- учебно-практическое 

пособие для магистрантов и специалистов 

специальностей «Финансы и кредит», 

«Банковское дело» Колектив авторів. За заг. 

редакцією П.В. Єгорова.. – Донецк: АОЗТ 

«ПП» АПП», 2013. – 82 с. 

3. Фінанси підприємства : опорний конспект 

лекцій / М. Гуляєва,  Г.В. Ситник, О.В. 

Нагорнюк, В.Г. Андрєєва.- Навчально -

методичне видання, Київ 2016.- 114 с. 

4. Фінанси підприємства : практикум / Г.В. 

Ситник, О.В. Нагорнюк, В.Г. Андрєєва, В.В. 

Адламенко.- Навчально -методичне видання, 

Київ 2018.- 114 с. 

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. Андрєєва В.Г. Оцінка інноваційної 

діяльності як чинника забезпечення 

економічної безпеки підприємств України/  

В.Г. Андрєєва // Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні: IX 

Міжнародний бізнес-форум (Київ, 17 березня, 

2016 р.) / відп. ред. Мазаракі А.А.-Київ: 

Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2016.-192.- с. 17-19. 

2. Андрєєва В.Г. Критичний аналіз підходів до 

визначення фінансово-економічної стійкості як 

найважливішого елемента економічної безпеки 

підприємства /  В.Г. Андрєєва, Т.Л. Зубко   

Экономика и управление в XXI веке: анализ 

тенденций и перспектив развития: тезисы 

докладов II Международной научно-

практической конференции (Киев-Будапешт-



Вена, 30 марта 2016). Електронний ресурс. - 

Режим доступу: http://www.inter-

nauka.com/issues/conf-2016/march2/9623. 

Андрєєва В.Г. Оцінка стану інноваційної 

активності України в міжнародному контексті /  

В.Г. Андрєєва //  Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні: Х 

Міжнародний бізнес-форум (Київ, 21 березня 

2017р.) / відп. ред. Мазаракі А.А. – Київ: 

Київ.нац.торг.- екон. ун-т, 2017.- 198 с. 

4. Андрєєва В.Г. Елементи механізму 

управління фінансовою безпекою 

підприємства часу Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні : матеріали 

ІX Міжнар. наук. – практ. конф. (Київ, 23-24 

травня 2017 року) / відп. ред. 

А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т,2017. – С.20-23. 

5. Андрєєва В.Г. Напрямки підвищення 

ефективності управління дебіторською 

заборгованістю підприємства часу В.Г. 

Андрєєва, П.В. Соколець //  Пріоритети 

сучасної науки : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції м. Київ, 27-28 

жовтня 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017.- С.55-

57. 

6. The role of financial strategy in the system 

ensuring economic security of trading 

enterprises/G. Blakyta, О. Matusova, V. 

Andryeyeva A key-note presentation Participated 

in IX international scientific conference Problems 

for public security : theoretical and practical 

aspects (2018 April, 12). - Kaunas, Lithuania. 

7. Андрєєва В.Г. Проблеми фінансування 

інноваційного розвитку України та шляхи їх 

вирішення / В.Г. Андрєєва  Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні: Матеріали Х Міжнародного бізнес-

форума (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. 

Мазаракі А.А. – Київ: Київ.нац.торг.- екон. ун-

т, 2018.- С.15-16. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років:-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств. 



1.Бізнес-

інжиніринг (28 

год.). 

2.Автоматизація 

економічних 

розрахунків (44 

год.).  

3. Управління 

вартістю 

підприємства 

(32 год.). 

 

Багацька 

Катерина 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

економіки і 

фінансів 

підприємства 

Сумський 

Державний 

університет 

(2000 р., 

фінанси, 

спеціаліст-

економіст) 

Кандидат 

економічних наук 

, спеціальність 

08.04.01 - 

Фінанси, 

грошовий обіг і 

кредит, тема 

дисертації: 

"Фінансовий 

механізм санації 

підприємства"(200

6 р.), Доцент 

кафедри фінансів 

(2011 р) 

15 років ДП «Лакталіс 

Україна», фінансовий 

відділ, 

квітень-травень 2017 

р., Тема: «Фінансовий 

менеджмент і 

контролінг 

підприємств молочної 

галузі, Звіт про 

стажування 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
усього опубліковано 34 статті у фахових 

виданнях України, зокрема: 

1. Багацька К.В. Ідентифікація факторів 

створення вартості на підприємствах харчової 

промисловості  / К.В. Багацька // Економіка 

ринкових відносин. Науковий журнал. – 2014. - 

№12. - c. 70-73. 

2. Багацька К.В. Капіталізація підприємств як 

ключова категорія вартісно-орієнтованого 

управління / К.В. Багацька // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини на та 

світове господарство. – 2015. - №3 – С.11-13. 

3. Багацька К.В. Еволюція поняття 

"капіталізація підприємства" в контексті 

сучасних теорій корпоративних фінансів / К.В. 

Багацька // Інвестиції: практика та досвід. – 

2016. - №15. – с. 19-22. 

4. Багацька К.В. Ринкова капіталізація 

компаній: світові та вітчизняні тенденції / К.В. 

Багацька, Б.І. Пюро // Облік і фінанси. – 2017. - 

№1. – с. 112-119. 

5. Багацька К.В. Капіталізація реального 

сектору економіки України: тенденції і 

наслідки / В.В. Зимовець, К.В. Багацька // Світ 

фінансів. 2018 - №1. – С.7-21. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

усього видано 4 монографії, 6 підручників, 2 

посібника: 

1. Багацька К.В. Міграція і концентрація 

капіталу: світові тенденції і вигоди для 

України.  Інноваційний розвиток 

корпоративних фінансів: тенденції та 

перспективи: моногр. [Терещенко О.О., Бабяк 

Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., 

проф. О. Терещенка. – Київ: КНЕУ, 2017. – 495 

с – С.51-63. 

2. Багацька К.В. Фінансове планування як 

складова фінансового механізму підприємства. 

Удосконалення фінансового механізму системи 

АПК в умовах активізації глобалізацій них 

процесів : Монографія /Т.А. Говорушко, В.П. 



Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш та ін. 

– Львів, «Магнолія-2006», 2015. – 264 с. – С.23-

40. 

3. Говорушко Т.А., Дем’яненко І.В., Багацька 

К.В., Шеремет О.О. Управління фінансовою 

санацією підприємства (підручник). – К.: Центр 

учбової літератури», 2013. – 400 с. 

4. Багацька К.В., Говорушко Т.А., Шеремет 

О.О. Фінансовий аналіз. – К.: Видавничий дім 

«АртЕк», 2014. – 320 с. (280 з 320 с.). 

5. Говорушко Т.А., Дем’яненко І.В., Багацька 

К.В. та ін. Фінансовий менеджмент 

(підручник). - Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 

344с. 

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
- проведення навчальних занять англ.мовою з 

дисциплін: Financial Statement Analysis (50 

hours). 

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.Багацька К. В. Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва [Електронний ресурс]: 

конспект лекцій для студентів спеціальності 

072, «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної та заочної форм навчання 

/ К. В. Багацька. – К.: НУХТ, 2016. – 183 с.  

2.Багацька К. В. Фінансова аналітика та 

обчислення у фінансах [Електронний ресурс]: 

конспект лекцій для студентів спеціальності 

8.03050801, «Фінанси і кредит» денної та 

заочної форм навчання / К. В. Багацька. – К.: 

НУХТ, 2015. – 118 с. 

3.Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва. метод. рекомендації до 

виконання курсової роботи для студ. 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» денної та заочної форм 

навчання / уклад. К.В. Багацька – К.: НУХТ, 



2017. –  26 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 зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю 

«фінанси, банківська справа та страхування»: 

- диплом 3 ступеня 2013 рік – студ. Коваленко 

О.С.,  

- диплом 2 ступеня 2014 рік - студ. Коваленко 

О.С.,  

-диплом 3 ступеня 2013 рік (Всеукраїнський 

конкурс магістерських робіт) – студ. 

Терещенко Л.М.,   

-диплом 3 ступеня 2018 рік, - студ. Цигляр А.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: 
усього опубліковано 38 тез доповідей на 

наукових конференціях, зокрема: 

1. Bagatska, K.V. Disclosure analytical 

information of equity issuers: case of Ukraine // 

Economics, Management, Law: current state and 

perspectives of development: Collection of 

scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, 

Australia, 2015.- 252 p. – p.182-187. 

2. Bagatska, K.V. Market capitalization  as 

competitiveness factor of food processing industry 

// 8 th Central European Congress on Food 2016 

— Food Science for Well-being (CEFood 2016): 

Book of Abstracts. — 23-26 May 2016. — K.: 

NUFT, 2016. — 314 p.- p.95. 

3. Багацька К.В. Вплив прибутковості на 

ринкову вартість і капіталізацію підприємств 

харчової промисловості // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-



конференції «Проблеми та перспективи 

фінансового забезпечення аграрного сектору: 

вітчизняний та зарубіжний досвід». 25.04.2017 

р. НУБіП.Режим доступу: 

https://nubip.edu.ua/node/32132. 

4. Багацька К.В. Тенденції капіталізації галузей 

під зміною технологічного укладу // 

Корпоративні фінанси: проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку: Зб. 

матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Конференції 

[Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2017. — 

455 с. 

5. Багацька К.В. Вплив інновацій на ринкову 

капіталізацію. Світові тенденції // Матеріали 

ІV-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури: виклики 

постіндустріальної економіки» Львівська 

політехніка, 18-19.05.2017 р. – с.43-45. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 
- Інженер з корпоративних прав ВАТ СТВК 

«Сумиголовпостач» 2000 р.,  

- Менеджер з корпоративних прав ВАТ 

«Спартак» 2000-2003 р.,  

-експерт-аналітик цетру «Ейдос» 2018 рік. 

1. Проектне 

фінансування 

(54 год.). 

2.Оцінка 

майна 

підприємства 

(66 год.). 

Ганечко 

Ірина 

Григорівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

інститут 

народного 

господарства 

(1990,  фінанси і 

кредит, 

економіст) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.01.01 – 

політична 

економія), тема 

дисертації: «Малі 

підприємства в 

умовах перехідної 

економіки (на 

прикладі 

України)», доцент 

кафедри 

економіки 

підприємництва 

25 років Фонд державного 

майна України, 

Українська 

комерційна школа, 

посвідчення про 

підвищення 

кваліфікації 

оцінювача  

№ МФ8602-ПК від 

13.12.2013 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Ганечко І.Г., Афанасьєв К.М.  Практичні 

аспекти оцінки синергічного ефекту від злиття 

та поглинання компаній / І.Г. Ганечко, К.М. 

Афанасьєв .// Облік і фінанси. – 2014. – №3(65). 

– С. 85-90. (Index Copernicus, РІНЦ,  Research 

Bible, Google Академія). 

3. Ганечко І. Г. Інноваційна діяльність в 

Україні: тенденції та проблеми розвитку / К.М. 

Афанасьєв, І.Г. Ганечко // Науковий вісник 

Ужгородського університету, серія 

«Економіка» : зб. наук. праць, том 1. – 2016. – 

випуск 1(47). – С. 189-193. (Index Copernicus, ; 

ResearchBib; РІНЦ; Google Scholar).  

4. Ганечко І.Г. Фінансова безпека експортної 

діяльності підприємства / І.Г. Ганечко, К.М. 

Афанасьєв /Економічний простір: Збірник 

наукових праць. -№127.- Дніпро: ПДАБА, 



2017.- с. 23-34. (Index Copernicus, Google 

Scholar, Українські наукові журнали, Advanced 

Science Index). 

5. Ганечко І.Г. Практичні аспекти оцінювання 

інноваційного потенціалу підприємства /І.Г. 

Ганечко, О.М. Скляренко, Д.Е. Знлінський // 

Економіка і управління. - ПВНЗ «Європейський 

університет», 2018 (Index Copernicus).  

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Фінансовий менеджмент: методика 

розв’язання практичних завдань: навч. посіб. / 

І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник та ін. – .Київ : 

КНТЕУ, 2015. – 244 с. (Особистий внесок 

автора – 3,6 др. арк.).  

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. Потенціал та розвиток підприємства: 

практикум /І.Г. Ганечко//Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2014. - 385 с. 

2. Оцінка майна підприємства: опорний 

конспект лекцій/ І.Г. Ганечко// Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2016. - 103 с. 

3. Проектне фінансування: опорний конспект 

лекцій/ І.Г. Ганечко, Н.М. Гуляєва// Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 105 с. 

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. Ганечко І.Г. Бізнес-ризики в сучасних умовах 

розвитку / І.Г. Ганечко// Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні» / відп. ред. А.А. 

Мазаракі.- Київ: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. 

2. Ганечко І.Г. Сучасні тенденції інноваційного 

розвитку України/ І.Г. Ганечко// Матеріали IX 

Міжнародного бізнес форуму «Проблеми та 



перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україн».- К. КНТЕУ, 2015. 

3. Ганечко І.Г. Технології проектного 

фінансування в інноваційній діяльності / І.Г. 

Ганечко// Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні : матеріали Х 

Міжнар. бізнес-форуму  / відп. ред. А.А. 

Мазаракі.- Київ: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 

2017.- с. 39-41. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 
2004 р. – експерт-оцінювач, комерційний 

директор КК «Глобус»; 

2008 р. – по теперішній час - сертифікований 

експерт-оцінювач.  

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Фінансова 

безпека 

підприємства 

(8 год.) 

2.Економіка 

підприємств 

(28 год.). 

3.Економіка і 

фінанси 

підприємства 

(28 год). 

Ганущак 

Тетяна 

Валентинівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

ВНЗ 

"Університет 

економіки та 

права "КРОК", 

2007, фінанси, 

магістр з 

фінансів 

Кандидат 

економічних наук, 

21.04.02-

економічна 

безпека суб'єктів 

господарської 

діяльності 

(економічні 

науки), тема 

дисертації: 

«Механізм 

забезпечення 

фінансової 

безпеки 

підприємств 

птахівництва» 

11 років 17.10 2014-18.12.2014 

рік, Навчально-

науковий Інститут 

магістерської 

підготовки та 

післядипломної 

освіти ВНЗ 

«Університет 

економіки та права 

«КРОК», випускний 

екзамен за програмою 

«Інноваційні 

технології навчання у 

вищій школі», 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації. 

15.06.2015- 

14.08.2015, ВНЗ 

"Київський 

університет ринкових 

відносин", звіт про 

підвищення 

кваліфікації, тема: 

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.Ganushchak T. The mechanism to provide 

financial safety of logistics 

/T.Ganushchak//Problems and perspectives in 

Management International Research Journal 

Volume 14, Issue 4, 2016, p.83-91. (індексовано в 

науковометричній базі SCOPUS). 

2. Ganushchak T. Enterprise financial security as a 

component of the economic security of the 

state»/G Blakyta, T. Ganushchak// Investment 

Management and Financial Innovations. № 

2_2018. – с.248-256. (індексовано у 

наукометричній базі Scopus). 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України:  
1. Ганущак Т.В. Інтегральний показник 

фінансової безпеки підприємства/Т.В. Ганущак 

// Наука й економіка – Вип.2(30). – 2013 –с.29-

39. (індексовано у наукометричній базі Index 



"Оцінка 

платоспроможності 

підприємства", 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації;  

17.04.2018-

17.05.2018, ПрАТ 

«ТОДЕФ», звіт про 

підвищення 

кваліфікації, кейс з 

дисципліни 

«Економіка і фінанси 

підприємства». 

Copernicus); 

2. Ганущак Т.В. Кадрова безпека 

підприємства/Т.В. Ганущак// Науковий вісник 

Херсонського державного університету - Вип.7 

– 2014 –с.154-157. (індексовано у 

наукометричній базі Index Copernicus); 

3. Ганущак Т.В. Бенчмаркінг в управлінні 

фінансовою безпекою підприємства/Т.В. 

Ганущак// Наука й економіка – Вип.3(35). – 

2014 –с.97-102. (індексовано у наукометричній 

базі Index Copernicus); 

4. Ганущак Т.В. До питання методології 

прогнозування фінансової безпеки суб’єктів 

підприємницької діяльності/Т.В. Ганущак // 

Вчені записки Університету «КРОК». – Вип.36. 

–К., 2014. – с.60-67. (індексовано у 

наукометричній базі РИНЦ); 

5. Ганущак Т.В. Вплив прямих податків на 

активізацію інвестиційної діяльності в Україні/ 

Т.В. Ганущак// Наука й економіка. – Вип. 3(39). 

–2015. – с.7-14. (індексовано у наукометричній 

базі Index Copernicus); 

6. Ganushchak T. Accounting provision of the 

finance security of the enterprise /T.Ganushchak, 

V. Sopko //Herald of Kyiv National University of 

Trade and Economics №6 (110) – Kyiv, 2016, 

p.104-115. (індексовано у наукометричній базі 

РИНЦ); 

7.Ganushchak T. Dynamics of development of 

financial safety of the enterprise as a complex 

economic security of the state/ T. Ganushchak// 

Baltic journal of Economic Studies. – Vol.3, No.4. 

– 2017 – p. 32-37. (індексовано у 

наукометричній базі Index Copernicus). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

 1. Ганущак Т.В. Фінансова безпека бізнесу / 

Т.В. Ганущак/ Навчальний посібник.К: 

Департамент поліграфії Університету «КРОК», 

2016. - 266 с. 

2. Ганущак Т.В.Забезпечення фінансової 

безпеки логістичних утворень // Економічні, 

управлінські, правові та інформаційно -технічні 

проблеми діяльності підприємств: колективна 

монографія/ за заг. Редакцією Л.М. Савлук, М. 

Фіц. – Дніпро: Герда, 2016. – с. 184 – 200. 



3. Ганущак Т.В. Фінансово -економічна безпека 

підприємств/Т.В. Ганущак, А.В. Лісовий // 

Економічна безпека держави на мікро - та 

макрорівнях: Колективна монографія. Том 8/ За 

ред. проф. Сідака В.С. – К: ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК», 2013. – с.128 -157. 

4.Ганущак Т.В. Удосконалення механізму 

управління забезпеченням фінансової безпеки 

суб’єкта господарювання торговельної 

галузі/Т.В. Ганущак //Детермінанти 

інноваційного розвитку соціально-економічних 

систем [Текст]: [Міжнародна колективна 

монографія]/ За заг.ред. д.е.н., проф. Храпкіної 

В.В.; ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин». – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 

2017. – с. 108-123. 

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
- Викладання в березні  2014 році в Україно-

Грузинському інституті м. Тбілісі (Грузія) 60 

аудиторних годин. 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні рекомендації до вивчення курсу 

«Фінансова діяльність суб`єктів 

господарювання» (для студентів напряму 

підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”) / 

Укладачі: Ганущак Т.В., Безпаленко О.В. – 

Київ, КУРВ, 2016 р. – 51 с. 

2. Методичні рекомендації до вивчення курсу 

«Методологія наукових досліджень» (для 

студентів напряму підготовки 8.030508 

“Фінанси і кредит”) / Укладачі: Ганущак Т.В., 

Безпаленко О.В. – Київ, КУРВ, 2016 р. - 56 с. 

3.  Методичні рекомендації до вивчення курсу 

«Фінансова безпека бізнесу» (для студентів 

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і 

кредит”) / Укладачі: Ганущак Т.В., Храпкіна 

В.В. – Київ, КУРВ, 2016 р. - 47 с. 

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. Ганущак Т.В. Роль облікового забезпечення в 

інформаційній складовій фінансової безпеки 

підприємства/Т.В. Ганущак // І Міжнародна 

Науково-практична конференція. Фінансові 

аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання – Одеса, 2015, с.181-182.; 

2. Ганущак Т.В. Управління ліквідностю банків 

України/Т.В. Ганущак, Д.Б. Солоніна // І 

Міжнародна Науково-практична конференція. 

Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів 

та суб’єктів господарювання – Одеса, 2015, 

245-247.; 

3. Ganushchak T. Accounting maintenance as an 

element of informational component of the 

financial insurance of the enterprice/T. 

Ganushchak// Economy. Priorytetowe obszary 

nauki, 29. 11.2015-30.11.2015, Warszawa, 2015, 

p.68-72.; 

4. Ganushchak T. Estimation of financial safety of 

the enterprises poultry farming industry /T. 

Ganushchak// Іnternational scientific conference 

economy and society: modern foundation for 

human development: conference proceedings, Part 

1, October 31, 2016. Leipzig, Germany:  baltija 

publishing, p. 206-208.; 

5. Ganushchak T. Financial safety of the 

enterprise/T. Ganushchak// Іnternational scientific 

conference of modern economic area: benefits, 

risks, implementation mechanisms: conference 

proceedings, april 29, 2016. Riga:  baltija 

publishing, p. 247-251. 

6.Ganushchak T. Financial part in economical 

safety of the enterpriseapril/T.Ganushchak// 

International science conference, corporate 

governance:strategies, processes, technology,   20 

october, Lithuaniabaltija publishing 2017. , p. 94-

97;  

7. Ганущак Т.В. Прогнозування діяльності 

підприємства/Т.В. Ганущак// Міжнародна 

науково-практична конференція: Модернізація 

економіки та фінансової системи країни: 

актуальні проблеми та перспективи, 29-30 



вересня 2017  - Дніпро: ПДАБА, 2017, с.71-74. 

1.Економічна 

безпека 

підприємства 

(28 год.)  

2. Бізнес-

планування (38 

год.). 

3.Економіка 

підприємства 

(34 год.) 

Зубко 

Тетяна 

Леонідівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Державна 

академія легкої 

промисловості 

України (1998, 

економіка 

підприємства, 

інженер-

економіст) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), 

тема дисертації: 

«Обґрунтування 

стратегічних 

рішень з розвитку 

підприємств в 

ринкових умовах», 

номер диплома ДК 

№ 046799 виданий 

2 липня 2008 р. 

 

 доцент кафедри 

економічної 

кібернетики 

Рішенням 

Атестаційної 

колегії від 10 

листопада 2011р 

протокол №1/01Д, 

атестат 12ДЦ 

№028493 

19 років Стажування  на ТОВ  

«Крос-Мікро»,  

19.09- 19.10.2016 

 звіт про підвищення 

кваліфікації, 

 Опорний конспект 

лекцій з дисципліни 

«Економічна безпека 

підприємства» 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Зубко Т.Л. Зміст поняття і методи оцінки 

інноваційного потенціалу підприємства Т.Л. 

Зубко, В.Г. Андрєєва // «Економіка. 

Менеджмент. Бізнес»: ДУТ, Київ-2016 - №1, С. 

74-81. 

2. Зубко Т.Л. Методика визначення  

економічної безпеки підприємства / Т.Л. Зубко 

// Економіка. Менеджмент. Бізнес. -  ДУТ, 

Київ-2016 - №2(16), С. 69-76. 

3. Зубко Т.Л. Оцінка рівня економічної безпеки 

підприємства галузі зв’язку / Т.Л. Зубко // 

Економіка. Менеджмент. Бізнес. -  ДУТ, Київ-

2016 - №3(17), С. 81-88. 

4. Зубко Т.Л. Конкурентоспроможність 

підприємства у системі його економічного 

потенціалу / Н.М. Новікова, Т.Л. Зубко // 

Вісник КНТЕУ. – КНТЕУ, 2017р. - №3 (113). С. 

64 – 81. 

5. Зубко Т.Л. Система показників оцінки 

ефективності стратегічних рішень 

підприємства / Зубко Т.Л.,  Новікова Н. М. // 

Україна. Економіка, фінанси, право.  №5, 2017, 

С. 12-17. 

6. Зубко Т.Л. Міжнародне співробітництво та 

економічна безпека підприємництва / Зовнішня 

торгівля: економіка, фінанси, право. 2018р. - 

№3(98).  

7. Зубко Т.Л. Інноваційна складова у 

забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства / Т.Л. Зубко, О.І.Кондратюк // 

Економіка, фінанси, право.  №8/2, 2017, С. 21-

25. 

8. Зубко Т.Л. Вибір стратегії діяльності 

підприємства телекомунікаційної сфери 

методом адитивної згортки / «Економіка. 

Менеджмент. Бізнес»: ДУТ, Київ-2015 - №2 

(12), С. 123 – 129. 

9. Зубко Т.Л. Аналіз конкуренції на ринку 

мобільного зв’язку України / Зубко Л.В.,  

Сапега Я.В., Зубко Т.Л. // «Економіка. 

Менеджмент. Бізнес»: ДУТ, Київ-2015 - №3 

(13), С. 107 – 114. 



10. Зубко Т.Л. Підвищення 

конкурентоспроможності підприємства / Зубко 

Т.Л., Калюжний В.Я. // «Економіка. 

Менеджмент. Бізнес»: ДУТ, Київ-2015 - №3 

(13), С. 127-133. 

11. Зубко Т.Л. Прогнозування динаміки зміни 

рентабельності  ринку від факторів, що 

впливають на неї / Т.Л. Зубко, О.О. Карагодова 

// Науковий вісник Одеського національного 

університету. – 2013. -№26(205). – 255с. С. 98- 

106. 

12. Зубко Т.Л. Практика застосування ЕDI-

технології в інформаційному забезпеченні 

комерційних операцій / Т.Л. Зубко, В. Е. 

Сурасян // Соціальні та економічні проблеми 

розвитку інформаційного суспільства. - 2015. – 

ДУІКТ. – С.15-16. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Легка промисловість України: стан, 

проблеми, перспективи економічного розвитку 

О.І. Волков, Ю.В. Гончаров, В.І. Бокій [та ін. ] 

За ред. О.І. Волкова та Ю.В. Гончарова.-К.: 

«Знання» України, 2009. – 391 с. -С.37-66. 

11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад): 
- Входила до складу членів  спеціалізованої 

вченої ради К 26.861.03 у Державному 

університеті телекомунікацій 2015-2016 рр. 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичнихвказівок/реко

мендацій загальною кількістю три 

найменування: 

1. Карагодова О.О., Зубко Т.Л. Економіко-

математичні методи та моделі. Посібник. К.: 

ЕКОМЕН, 2012. – 108 с. 

2. Зубко Т.Л., Рожок В.Д. Економіко-

математичне моделювання. Посібник. К.: 

ЕКОМЕН, 2013. – 110с. 

3.  Карагодова О.О., Зубко Т.Л.  Економіко-

математичне моделювання. Посібник. К.: 



ЕКОМЕН, 2010. – 96 с. 

4. Блакита Г.В., Зубко Т.Л. Економічна безпека 

підприємства. Опорний конспект лекцій. -  К.: 

КНТЕУ, 2017. – 84 с. 

5. Афанасьєв К.М., Зубко Т.Л.  Бізнес-

планування. Опорний конспект лекцій. -  К.: 

КНТЕУ, 2017. – 87с. 

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. Зубко Т.Л. Основні досягнення та помилки 

економічної теорії К. Маркса / Економічна 

спадщина К. Маркса: погляд через призму 

століть: Зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу; 

25 квітня 2018 року. – К.: КНЕУ, 2018. – 124 с. 

С. 25-27. 

2. Зубко Т.Л. Формування системи оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства туристичної 

галузі / Т.Л. Зубко // Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет- 

конференції «Управління ресурсним 

забезпеченням господарської діяльності 

підприємств реального сектору економіки». – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – 305 с. С 109 – 

110. 

3. Зубко Т.Л. Управління ризиками в системі 

економічної безпеки підприємства / Т.Л. Зубко, 

О.М. Матусова // Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні: 

матеріали ХІ Міжнародного бізнес- форуму 

(Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. ред. А.А. 

Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. – 200 с. – Укр., рос. та англ. мовами. С. 

115-117. 

4. Зубко Т.Л. Показники оцінки інноваційного 

потенціалу підприємств телекомунікаційної 

сфери / Т.Л. Зубко // Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку системи управління в 

Україні та світі: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 

березня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут 

менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ, 

2017. - 257с. С.56-58. 

5. Зубко Т.Л. Оцінка інноваційного потенціалу 



підприємства як основа його стратегії розвитку 

/ Т.Л. Зубко // Тези доповідей на VІІ 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні підходи до управління 

підприємством» з міжнародною участю. – м. 

Київ. –НТУУ «КПІ». 28 квітня 2016 року. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

Консультації громадського об’єднання 

«Інститут незалежних експертів» 2016-2018 рр. 

1. Управління 

ризиками 

підприємства  

(12 год). 

2. Планування 

діяльності 

підприємства  

(64 год). 

3. Економіка 

підприємства 

(34 год.). 

Кондратюк 

Оксана 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Уманський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

сільськогосподар

ський інститут 

ім. .М.Горького 

(1994, 

бухгалтерський 

облік, контроль і 

аналіз 

господарської 

діяльності, 

економіст по 

бухгалтерському 

обліку і 

фінансах) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.06.01 – 

економіка 

підприємства і 

організація 

виробництва), 

тема дисертації: 

«Організація і 

ефективність 

сільськогосподарс

ького виробництва 

у фермерських 

господарствах», 

доцент кафедри 

економіки 

15 років Фінансова компанія 

«КУБ», звіт про 

підвищення 

кваліфікації, 

Програма та робоча 

програма з 

дисципліни 

«Управління 

ризиками 

інноваційної 

діяльності», 07.09.-

7.10.2013 

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. Кондратюк О.І. Кон’юнктура ринку зерна в 

Україні// Актуальні проблеми економіки.  – 

2012. - №3. - С. 95-101. Scopus. 

2. Кондратюк О.І. Вплив ризиків на 

господарську діяльність підприємства// 

Актуальні проблеми економіки.  – 2013. - №3 

(141). – С. 78-83. Scopus. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Кондратюк О.І., Харчук Т.В. Напрями 

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

торговельного підприємства// Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Серія «Економічні науки» том 2, №4, 2013, 

С.155-163. 

2. Кондратюк О.І. Логістичний аспект розвитку 

підприємств// Глобальні та національні 

проблеми економіки (Миколаївський 

національний університет ім. В.О. 

Сухомлинського) Випуск - 2014. № 2 – С. 558-

562. 

3. Кондратюк О.І. Проблеми та напрями 

розвитку зернопродуктового підкомплексу в 

сучасних умовах // Вісник ОНУ імені  І.І. 

Мечнікова. – 2015. Т. 20 Вип. 1/2. -С. 64 – 69. 

4. Кондратюк О.І. Формування довгострокових 

конкурентних переваг за допомогою ефекту 

синергії // Науковий вісник Херсонського 

державного університету . – 2015. – Випуск 12 



(ч. 2) - С. 34-38. 

5. Кондратюк О.І. Роль інновацій у забезпечені 

розвитку підприємства[Електроний ресурс]/ 

О.І. Кондратюк // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2017. - №18. – Режим 

доступу до статті: http://global-

national.in.ua/issue-18-2017. 

6. Кондратюк О.І., Зубко Т.Л. Інноваційна 

складова у забезпечені 

конкурентоспроможності підприємства / О.І. 

Кондратюк,  Т.Л. Зубко //Економіка. Фінанси. 

Право. – 2017. - № 8/2. – С.21-26. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
Герасимчук Н.А., Кондратюк О.І., Вікарчук О.І. 

Організація виробництва: Навчальний 

посібник//Організація виробництва: 

Навчальний посібник. – Житомир:Вид-во ЖДУ 

ім. І.Франка, 2009. -244с. 

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. Кондратюк О.І., Адаменко В.В. Управління 

ризиками в інноваційній діяльності Програма 

та робоча програма. - К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2013. - 25 с. (Особистий внесок автора – 

1,5 др. арк.). 

2. Кондратюк О.І., Адаменко В.В. Управління 

ризиками в інноваційній діяльності// Опорний 

конспект лекцій .- К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-

т,  2013- 70с. (Особистий внесок автора – 2,5 

др. арк.). 

3. Кондратюк О.І., Адаменко В.В. Управління 

ризиками в інноваційній діяльності./ 

Практикум . -К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,  

2013- 70с. (Особистий внесок автора – 2,2 др. 

арк.). 

4. Економіка підприємства (розділ 7,8)/ 

Опорний конспект лекцій. Київ, КНЕТУ, 2014 

Кондратюк О.І., Адаменко В.В. Матусова О.М. 

5.Управління ризиками підприємства Програма 

та робоча програма , 2015 р. 



6.Стасюк Л.Л., Кондратюк О.І., Лаптєва В.В. 

Планування діяльності підприємства // 

Опорний конспект лекцій .- Київ, КНЕТУ, 2017 

– 159 с. 

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. Кондратюк О.І. Планування як важлива 

функція управління / О.І. Кондратюк // 

«Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-

un mediu competitiv la nivel global», conferinta 

internationala stiintifico-practica (2016; Chisinau). 

Conferinta internationala stiintifico-practica 

«Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intr-

un mediu competitiv la nivel global», 26 

februar.2016, Chisinau / com.org.:O.Ticu 

(presedinte) [et al]. – Chisinau : S. n. 2016. – P- 

117-121. 

2. Кондратюк О.І. Необхідність формування 

системи управління ризиками на підприємствах 

/ О.І. Кондратюк // Тенденції планування та 

реформування економіки в сучасних умовах: 

збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції 

для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. 

Київ, 25-26 березня 2016 р.) . – К. : 

Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. -  

С. 47-51. 

3. Кондратюк О.І. Формування ризик-культури 

на підприємстві / О.І. Кондратюк // Проблеми 

та перспективи розвитку національних 

економік: від мікро- до маркорівня : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 8 квітня 2016 р.) / за ред. Коваленко 

М.П., Деркач Т.В., Кобилянська А.В. – Одеса : 

МГУ, 2016. – С. 164-168. 

4. Васюткіна Н.В., Кондратюк О.І. Інтеграція – 

шлях сучасного розвитку українського 

суспільства в умовах глобалізації // Innovation 

management in marketing: modern trends and 

strategic imperatives, Proceedings of the 

Conference, April 12-13, 2018. – Posnan, Poland 

WSPiA, p 308 - С.192-195. 

5. Васюткіна Н.В., Кондратюк О.І. Розвиток 



внутрішнього ринку – шлях до зростання 

конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки // International Scientific Conference 

The Modern Trends in the Development of 

Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 

2018. Lisbon, Portugal. 140 pages. – C.84-87. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Економіка 

праці та 

соціально-

трудові 

відносини  

(36 год.). 

2. Економіка 

підприємства 

(28 год.) 

 

Камінський  

Сергій 

Іванович 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний  

університет 

(2010, економіка 

підприємства, 

магістр з 

економіки 

підприємства) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), тема 

дисертації:«Управ

ління фінансовим 

циклом 

підприємства 

торгівлі» 

7 років Вища школа 

педагогічної 

майстерності КНТЕУ 

Свідоцтво 12СПВ 

011218 від 24.06.2015  

3. Стажування на 

підприємстві ТОВ 

«Крос-мікро» з 03.10 

по 03.11.2016 р. 

1)наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН: 
1.Камінський С.І.  Управління фінансовими 

ризиками в процесі управління фінансовим 

циклом підприємства торгівлі / Актуальні 

проблеми економіки № 9(183) 2016р. С.116-

123. Scopus. 

2) наявність наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 
1. Камінський С.І. Товарні запаси як 

структурна складова об’єкта управління 

фінансовим циклом підприємства торгівлі / С.І. 

Камінський // Економічний аналіз: зб. наук. пр. 

/ Тернопіль. нац. екон. ун-т ; редкол.: С.І. 

Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Вип. 12. – Ч. 3. – 

Тернопіль : Екон. думка, 2013.  – С. 167-171. 

2. Камінський С.І. Оцінка стану управління 

товарними запасами на підприємствах торгівлі 

України [Електронний ресурс] / С.І. 

Камінський // Ефективна економіка. – 2013. – 

№ 8. – Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua. 

3. Камінський С.І. Моделювання оптимальної 

кредитної політики підприємства торгівлі / С.І. 

Камінський // Агросвіт. – 2013. – № 16. – С. 72-

76. 

4. Камінський С.І. Основні тенденції зміни 

http://www.economy.nayka.com.ua/


тривалості фінансового циклу на підприємстві 

торгівлі / С.І. Камінський // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2013. – № 19. – С. 96-100. 

5. Гуляєва Н.М., Камінський С.І. Політика 

управління товарними запасами у торгівлі // 

Економіка України. – 2016. - № 4. – С. 19-29. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Камінський С.І. Управління оборотними 

активами підприємства торгівлі / С.І. 

Камінський // Теоретичні та прикладні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств : кол. монографія / за ред. О.А. 

Паршиної. – у4т. – Т. 3. – Дніпропетровськ : 

Герда, 2013. – С. 161-168. 

2. Камінський С.І. Управління ризиками 

підприємства торгівлі / С.І. Камінський // 

Розвиток фінансового менеджменту в умовах 

хаотичного структурування економіки : 

Монографія / С.А. Кузнецова, О.В. Либідь, 

В.М. Косарєв та ін..; за заг. Ред. С.А. 

Кузнецевої . – Дніпропетровьск : Акцент ПП, 

2015. – С. 261-273. 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи) інституту/ 

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 заступник: 

- Заступник декана ФЕМП КНТЕУ. 

14) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування: 

1. Касьянова А.О., Нападовська Л.А., 



Камінський С.І., Шостак І.В. Економіка праці 

та соціально-трудові відносини. Збірник тестів. 

2014 рік. 

2. Камінський С.І. Економіка праці та 

соціально-трудові відносини. Опорний 

конспект лекцій. (Передано до ЦПНМВ у 2016 

році). 

3. Богославець Г.М., Кондратюк О.І., 

Стояненко І.В., Камінський С.І, Блаженко С.Л. 

Економіка підприємства. Збірник ситцаційних 

завдань (кейсів). (Передано до ЦПНМВ у 2017 

році). 

4. Камінський С.І., Касьянова А.О. Економіка 

праці та соціально-трудові відносини. 

Практикум. (Передано до ПНМВ у 2017 році). 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1.Антикризове 

управління 

підприємством   

(14 год.) 

2. Економіка і 

фінанси 

підприємства 

(42 год.). 

3. Бізнес-

планування (44 

год.) 

4.Економіка 

підприємства 

(50 год.).                                            

Касьянова 

Анастасія 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Харківська 

національна 

академія 

міського 

господарства 

(2008, економіка 

підприємств 

міського 

господарства, 

магістр з 

економіки 

підприємства) 

Кандидат 

економічних наук 

(08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством) з 

2012 року 

5 років стажування в ТОВ 

"Оріон-Логістік", 

тема стажування 

«Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини», термін 

стажування 

02.10.2017-

02.11.2017. 

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. Касьянова А.О. Використання рівнів 

Фібоначчі для прогнозування розвитку 

економік окремих країн // А.О. Касьянова – 

Актуальні проблеми економіки. – Київ, нац. 

академія управління. – №3(141), 2013. – С. 175-

185. / SciVerse Scopus; EBSCOhost Web 

Interface; Index Copernicus; EconLit; ABI/Inform 

та ін. 

2. Kasianova A.O. Overview of Proactive and 

Reactive Activities of Corporate Crisis 

Management // А.О. Kasianova, А.A. Mazaraki – 

Економічний часопис XXI. – Київ, № 3-4(1). – 

2015. – С. 42-45. / Scopus; Index Copernicus; 

EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory; 

Central and Eastern European Online Library 

(C.E.E.O.L.); INFOBASE INDEX; РИНЦ. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 



1. Kasianova A.O. Review of the System of 

Corporate Cash Flow Management // А.О. 

Kasianova, T.V. Holovko – «Наука й економіка». 

– Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький. – 

2014. / РИНЦ. 

2. Kasianova A.O. Describing Managerial 

Procedure of Resistance to a Corporate Financial 

Crisis // А.О. Kasianova, А.V. Kucherenko – 

Вісник Маріупольського держ. ун-ту. Серія: 

Економіка. – Маріуполь, вип. 6, 2014. / Index 

Copernicus, РИНЦ. 

3. Kasianova A.O. Preventive Management as a 

Proactive Activity in the System of Corporate 

Crisis Management // Науковий Вісник 

Одеського нац. економіч. ун-ту. – Вип. 1 (221). 

– Одеса, 2015. – С. 43-53. / Index Copernicus, 

РИНЦ. 

4. Kasianova A.O. Особливості імплементації 

антикризового управління на вітчизняних і 

зарубіжних підприємствах: планування, 

стратегії, реструктуризація // А.О. Касьянова – 

«Академічний огляд» Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля. – Вип. 1 

(42). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 86-98. / 

Index Copernicus, РИНЦ. 

5. Касьянова А.О. Corporate Reorganizations: 

International Experience // А.О. Касьянова -  

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 

Київ, КНТЕУ, 2018. – № 1. – С. 37-48. / Index 

Copernicus; Google Scholar; Research Bible; 

Directory of Research Journals Indexing; Cite 

Factor Directory Indexing of International 

Research; International Institute of Organized 

Research (I2OR). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Касьянова А.О. Механізм оцінювання рівня 

економічної безпеки в державі // авт. колектив 

– Економічна безпека в умовах глобалізації 

світової економіки. – Дніпропетровськ, 2014. – 

С. 77-98. / РИНЦ; - 1,1 д.а. 

2. Касьянова А.О. Огляд стадій життєвого 

циклу кризи підприємства у вітчизняній та 

зарубіжній літературі // Современный 

менеджмент: опыт прошлого и перспективы 

будущего : монография / [авт. кол. : Васьков 



М.А., Фадеева И.Г., Сапицкая И.К. и др.]. – 

Одесса, Куприенко СВ. – 2015. – С. 79-100. / 

РИНЦ; - 1,3 д.а. 

3. Касьянова А.О. In Quest оf the Essence, Role 

аnd Place оf Preventive Crisis Management іn аn 

Enterprise Activity // авт. колектив – «Socio-

Economic Problems of Management», Thorpe-

Bowker, Melbourne, Australia. – 2015. – P. 268-

284. / РИНЦ; - 1,0 д.а. 

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
-.Антикризове управління підприємством та 

Управління вартістю підприємства (англ. 

мовою) в обсязі 146 аудиторних годин на 

навчальний рік. 

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. Касьянова А.О., Стасюк Л.Л. Value Based 

Management (Управління вартістю 

підприємства (англ.)). – Опорний конспект 

лекцій. – Київ, КНТЕУ, 2013. 

2. Касьянова А.О., Хіленко О.О. Corporate 

Crisis Management (Антикризове управління 

підприємством (англ.)). – Опорний конспект 

лекцій. – Київ, КНТЕУ, 2014. 

3. Касьянова А.О. Instructions for a Master 

Diploma Paper (Методичні рекомендації до 

дипломної магістерської роботи (англ.)). – 

Київ, КНТЕУ, 2013. – у співавторстві. 

4. Касьянова А.О., Камінський С.І. Економіка 

праці та соціально-трудові відносини (укр.). – 

Практикум. – Київ, КНТЕУ, 2018. 

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: 
- Студентка магістратури Дащенко Леся 

Олександрівна під науковим керівництвом 

доцент Касьянова А.О. посіла 3 місце за 

підсумками Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт "Black Sea Science 

2018", що проводився в Одеській національній 

академії харчових технологій (за напрямом 

"Економіка та управління") (18.04. 2018 року) з 

роботою на тему: "Creating a value driver tree as 

an element of influence on the indicators of the 

financial state of an enterprise" (Створення 

дерева драйверів вартості як елемента впливу 

на індикатори фінансового стану 

підприємства). 

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.Касьянова А.О. Використання чисел 

Фібоначчі в аналізі швидкості зростання 

валового внутріш-нього продукту України, Ро-

сії, Франції та Сполучених Штатів Америки // 

А.О. Касьянова. - Збірник тез наукових робіт 

учасників XXIV МНПК– Львів, Львівська 

економічна фундація. – 2013. – С. 84-87. 

2.Касьянова А.О. Using Crisis Marketing Strate-

gies in Distressed Companies // А.О. Касьянова, 

Н.П. Соловйова. - Збірник матеріалів МНПК 

«Регіональна економіка та проблеми 

муніципального розвитку» – Київ, Київський 

екон. науковий центр. – 2014. – Ч.II. – С. 104-

107. 

3.Kasianova A.O. Reviewing Measures Which 

Help Managers Anticipate Corporate Financial 

Crisis // А.О. Kasianova. – Збірник матеріалів 

МНПК інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми розвитку сучасної економіки». – 

Дніпро-петровськ, 2014. – С. 44-48. 

4.Kasianova A.O. Reviewing Measures Which 

Help Managers Anticipate Corporate Financial 

Crisis // А.О. Kasianova, A.V. Kucherenko. – 

Збірник матеріалів МНПК інтернет-



конференції «Актуальні проблеми розвитку 

сучасної економіки». – Дніпро-петровськ, 2014. 

– С. 44-48. 

5.Kasianova A.O. Analyzing Directions of Cash 

Flow Management in Modern Financial and 

Economic Con-ditions // A.O. Kasianova. - 

Збірник тез наукових робіт «Стратегія 

реформування фінансової системи України» – 

Київ, Аналітичний центр «Нова Економіка». – 

2014. – Ч.I. – С. 40-43. 

6.Kasianova A.O. Methodological Base and 

Executive Mechanism of Economic Management 

of an Enterprise // A.O. Kasianova, L.O. 

Ligonenko. - Institutionelle Grundlagen für die 

Ökonomik unter den Be-dingungen der 

Transformation. – Vol.1, Verlag SWG imex 

GmbH. – Nürnberg, 2014. – S. 197-199. 

7.Kasianova A.O. Marketing Strategy as a Part of a 

Counter-Crisis Strategy at an Enterprise // A.O. 

Kasianova, J.V. Mukanova. - МНПК «Наукові 

засади ре-сурсозбереження в системі 

антикризового управління і відтворення 

економіки» - Ун-т економіки і підприємництва. 

– Хмельницький, 2015. – С. 115-119. 

1.Антикризове 

управління 

підприємством 

(32 год.). 

2. Управління 

вартістю 

підприємства 

(32 год.) 

Лановська  

Галина 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

національний 

університет 

харчових 

технологій,  

(2007р. 

Спеціальність - 

фінанси 

Кваліфікація за 

дипломом – 

магістр з 

фінансів 

Кандидат 

економічних наук, 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), Рік 

присвоєння – 

2012. 

Тема дисертації 

«Формування 

інноваційної 

політики 

підприємств 

спиртової 

промисловості», 

доцент кафедри 

фінансів, 2014 рік 

13 років 1)13.03 – 13.04.2017 

рік, 

ТОВ «Турбобосс»,  

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

  збірник тестових 

завдань з дисципліни 

«Антикризове 

управління 

підприємством" 

2)10.2017 р. – 

сертифікований курс 

«1С: Бухгалтерія 8 

для України» 

Редакція 2.0 в обсязі 

40 ак. год. (свідоцтво 

№2010070443636) 

3) 11.2017 р. – 

сертифікований курс 

«1С: Управління 

торгівлею для 

України» Редакція 3.1 

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. Lanovska H. Integral assessment of business 

environment security / G. Blakyta, O. Matusova, 

H.Lanovska, V. Adamenko // Problems and 

Perspectives in Management. — 2017. — № 4. — 

Vol.15.—P. 280-292. — Scopus. 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

(всього 23 публікації) 

1. Лановська Г.І. Інтегральна оцінка 

інноваційної політики підприємства. 

Агроінком// АгроИнКом. – 2013. – № 7–9. – С. 

(фахове видання) (Index Copernicus (Польща); 

ResearchBib (Японія);   Google Scholar (США); 

2. Лановська Г.І., Дем’яненко І.В. Методичні 

аспекти дослідження фінансового 

посередництва. Економіка та держава. 



в обсязі 40 ак. год. 

(свідоцтво 

№2110070812149) 

Міжнародний науково-практичний журнал 

№12, грудень  2013. – С.15-20. (фахове 

видання) (Scientific Indexing Services (SIS), 

Google Scholar). 

3. Лановська Г.І. Інформаційне забезпечення 

розвитку компанії. Вісник Одеського 

національного університету ім.. І.І. Мечникова. 

Серія: Економічні науки. — м. Одеса.: 

Видавничий дім «Гельветика», 2013. Том 18. 

Випуск 1/1.2013 рік. С. 196-198. 

4. Лановська Г.І., Казанський М. Ключові 

аспекти укладання договорів при наданні позик 

на покриття тимчасових касових розривів 

місцевих бюджетів. Вісник Одеського 

національного університету ім.. І.І. Мечникова. 

Серія: Економічні науки. — м. Одеса.: 

Видавничий дім «Гельветика», 2013. Том 18. 

Випуск 4/2.2013 рік. С. 119-123. 

5.  Лановська Г.І. Інноваційна стратегія в 

контексті інноваційної політики. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Економічні науки», випуск 6/2014. – м. 

Херсон: 

6. Лановська Г.І. Особливості формування 

інноваційної політики в сучасних умовах. /Г.І. 

Лановська // Вісник Одеського національного 

університету ім.. І.І. Мечникова. Серія: 

Економіка. — м. Одеса.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2014. Том 19. Випуск 2/3.2014 

рік. С. 199-202. 

6. Лановська Г.І. Ресурсний потенціал 

банківських установ як основа стабільного 

функціонування банківської системи України. / 

Г.І. Лановська, А. Мельниченко А. // Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство» Випуск 4. – 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», 2015. 17-20 с. 

7. Лановська Г.І., Бодарева Т. Особливості 

антикризового управління в банківському 

секторі. Вісник Одеського національного 

університету. Серія: Економіка. Том 21. Випуск 

3. 2016. 148-152 с. (фахове видання). (Index 

Copernicus (Польща);  Google Scholar (США); 

ResearchBib (Японія). 



8.  Лановська Г.І., Стегній Ю. Кредитні 

відносини банківських установ з 

підприємствами як необхідна умова 

розширеного відтворення.  Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. Випуск 10. Частина 1. 

2016. 146-149 с. (фахове видання) (Index 

Copernicus (Польща);  ResearchBib (Японія); 

Google Scholar (США); 

9. Лановська Г.І., Лях Ю. Антикризове 

управління у розвитку малого та середнього 

бізнесу. Економіка та суспільство. Електронне 

наукове фахове видання. Випуск 9. Мукачево, 

2017. –  с. 485-490.  (фахове видання) (Index 

Copernicus (Польща); 

10. Лановська Г.І. Інноваційна екосистема: 

сутність та принципи. Електронне наукове 

фахове видання. Випуск 11. Мукачево, 2017.  

(фахове видання) (Index Copernicus (Польща) 

http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/jo

urnal-11(Index Copernicus (Польща) 

11. Lanovska H. I., Blakyta H. V.,   

Business Incubator in the Innovating Ecosystem. 

Armenia, Yerevan, Eurasian Academic Research 

Journal 2017.№ 7 (13). (фахове видання). 

12. Lanovska H. Integral assessment of the 

innovation of the enterprise's activity. / H. 

Lanovska, G. Blakyta // Herald Kyiv national 

university of trade and economics. — 2017. — № 

6. — Vol. 116. —P. 52-61. 13. (Index Copernicus 

(Польща);  ResearchBib (Японія);  Google 

Scholar (США); Національна бібліотека 

України ім. В. І. Вернадського (Україна)). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

(всього 4 підручники; 1 навчальний посібник; 2 

монографії): 

1. Фінанси для фінансистів. Підручник. /  за  

заг. ред. Говорушко Т.А. / К.: «Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2013 (гриф  

Міністерства освіти і науки України,  лист 

№1/11-976 від 26.01.12).- 612 с. (особистий 

внесок -1 д.а).  

2. Фінансовий менеджмент. Підручник. /  за  

заг. ред. Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія 



2006», 2013 (гриф  Міністерства освіти і науки 

України,  лист № 1/11-20238 від 23.12.2013) -

344 с. (особистий внесок -1д.а);  

3. Бюджетна система. Навчальний посібник. /  

за  заг. ред. Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія 

2006», 2014 (гриф  Міністерства освіти і науки 

України,  лист(№ 1/11-702 від 21.01.2014) - 296 

с. (особистий внесок -1д.а); 

4.Центральний банк і грошово-кредитна 

політика. Підручник. /  Т.А. Говорушко, А.В. 

Сілакова, Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, та інші / 

Львів «Магнолія 2006», 2015. -224 с. 

(особистий внесок -2 д.а);  

5. Гроші та кредит. Підручник./  за  заг. ред. 

Говорушко Т.А. / Львів «Магнолія 2006», 2014 

(гриф  Міністерства освіти і науки України,  

лист(№ 1/11-702 від 21.01.2014) - 399с. (внесок 

– 2 д.а); 

6. Лановська Г.І. Методичні підходи до оцінки 

інноваційної політики підприємств спиртової  

промисловості. К. МВЦ «Медінформ». – 2013. 

Автори: Лановська Г.І., Говорушко Т.А. 

(внесок – 12,5 д.а); 

 7. Удосконалення фінансового механізму 

системи АПК в умовах активізації 

глобалізаційних процесів. Монографія. Львів 

«Магнолія 2006», 2015. (особистий внесок -1 

д.а). 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

Відповідальний виконавець НДР  

«Бізнес інкубатор в інноваційній екосистемі»  

(2017 -2018). 

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.Аналіз банківської діяльності. Конспект 



лекцій. / Лановська Г.І.// К.: НУХТ, 2011. 

2. Аналіз банківської діяльності. Електронні 

методичні вказівки / Лановська Г.І.// К.: НУХТ, 

2011. 

3. Соціальне страхування Конспект лекцій. / 

Лановська Г.І., Дем’яненко І.В. // К.: НУХТ, 

2013. 

4. Соціальне страхування.Електронні методичні 

вказівки. /Лановська Г.І. // К.: НУХТ, 2013. 

2. Банківська система Конспект лекцій. / 
Лановська Г.І.//  К.: НУХТ, 2016. 

3. Банківська система. Методичні вказівки. / 
Лановська Г.І. // К.: НУХТ, 2016. 

4. Антикризове управління підприємством. 

Збірник тестових завдань. / Лановська Г.І. // К.: 

КНТЕУ, 2017. 

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: 

-Казанський М. диплом 2 ступеню 

Всеукраїнського конкурсу магістерських робіт, 

2015 рік. 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

загальна кількість  - 66 публ.:  

1. Formation of entererprises inovation  policy as a 

means of their competitiveness. XXIV 

Міжнародний колоквіум Інституту CEDIMES, 

Київ (Україна) Збірник тез доповідей. — 28 

жовтня – 3 листопада 2013 р. — К.: НУХТ, 

2013 Нац. ун-т харч. технологій. Секція 1. 

Продовольство — діяльність у широкому сенсі 

(громадський і культурний аспект) – К. : 

НУХТ, 2013 – С.24. 

2. Політика структурних змін як складова 

інноваційної політики підприємства. Програма 



і матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 

економічного та соціального розвитку 

підприємств харчової промисловості», 24 – 25 

квітня 2014 р. — К.: НУХТ,2014р. —  с. 135-

136. 

3. Технічна політика – основа інноваційного 

розвитку підприємства. Програма і матеріали 

Міжнародної наукової конференції «Нові ідеї в 

харчовій науці – нові продукти харчової  

промисловості», 13-17 жовтня 2014 р. – К.: 

НУХТ, 2014 р. – с. 826. 

4. Тактичні та стратегічні аспекти в процесі 

формування інноваційної політики 

підприємства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Підвищення 

ефективності діяльності підприємств харчової 

та переробної галузей АПК», Київ, 19—20 

листопада 2014 р.: Тези доповідей. — К.: 

НУХТ, 2015. С. 173-176. 

5. Контролінг грошових потоків вітчизняних 

підприємств. 81 Міжнародна наукова 

конференція молодих учених, аспірантів та 

студентів “Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

столітті”, 23 - 24  квітня 2015 року .: Тези 

доповідей. — К.: НУХТ, 2015. 

6. Маркетинг інновацій у системі інноваційної 

політики підприємства. Програма і матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми економічного та 

соціального розвитку підприємств харчової 

промисловості», 21-22 квітня 2016 р. – К.: 

НУХТ, 2016 р. – 163 с. 

7. Інноваційна політика підприємства. ІX 

Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні», ІВК КНТЕУ, 27 березня 2017 року. 

8. Процес формування інноваційної політики 

підприємствами малого та середнього бізнесу. 

ІX Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні», КНТЕУ, 

23-24 травня 2017 року. 

9.Інноваційно-технологічні чинники 

забезпечення високого конкурентного статусу. 



XІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні", КНТЕУ, 22 березня 2018 року. 

10. Formation of innovational security in the 

system of economic safety. IX International 

scientific conference "Problems for public 

security: theoretical and practical aspects", April 

12, 2018. Kaunas, Lithuanla. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 
з 23.10.1996 року- 08. 2004 року - провідний 

спеціаліст відділу соціальних інспекторів та 

контролю за призначенням та виплатою пенсій 

Управління праці та соціального захисту 

населення Гайворонської  райдержадміністрації 

(13 ранг державного службовця). 

1.Планування 

та контроль на 

підприємстві 

(16 год.) 

2. Проектний 

аналіз (26 

год.). 

 

Лаптєва 

Вікторія 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Донецький 

державний 

університет 

економіки і 

торгівлі 

 ім.  М. Туган-

Барановського 

(2004, 

маркетинг, 

маркетолог-

економіст) 

Формування 

стратегії 

підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

промислового 

підприємства/ 

дис…канд. екон. 

наук 08.00.04/ 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет. - 

Одеса, 2014. – 213 

с. 

5 років ПII«МакДональдз 

Юкрейн Лтд» 

01.03.17 –31.03.17рр,  

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

тема: «Планування 

діяльності 

підприємства» 

 

Університет 

Кардинала Стефана 

Вишинського у 

Варшаві (UKSW) 

спільно із Інститутом 

Міжнародної 

Академічної і 

Наукової Співпраці 

(IIASC) та Фундацією 

АDD  

Наукове стажування 

для освітян у 

Варшаві, 18.04-

21.04.2018 р. 

Сертифікат 

WU028/04 від 

20.04.18р (108год) 

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. V.I. Zakharchenko (Ukraine), M.M. Merkulov 

(Ukraine),V.V. Laptieva (Ukraine), O.V. 

Balahonova (Ukraine), N.V. Zakharchenko 

(Ukraine) / BUSINESS PERSPECTIVES LLC 

“СPС “Business Perspectives” Hryhorii Skovoroda 

lane, 10, Sumy, 40022, Ukraine 

www.businessperspectives.org. (прийнято до 

публікації листопад 2017р). Scopus.  

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Лаптєва В.В. Проблемні аспекти реалізації 

політики залучення інвестицій вітчизняними 

промисловими підприємствами / В.В. Лаптєва 

// Вісник Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. Ринок цінних паперів. – К.: 

Український інститут розвитку фондового 

ринку, 2012. – Вип. 3-4. – С. 67–72. 

2. Лаптєва В.В. Оптимізація інвестиційного 

ризику з використанням диверсифікації / В.В. 

Лаптєва // Прометей: регіон. зб. наук. праць з 

економіки.  – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, 

Лтд», 2012. – Вип. 2 (38). – С. 174–177. 

3. Лаптєва В.В. Організаційне забезпечення 

підвищення інвестиційної привабливості 

http://www.businessperspectives.org/


промислових підприємств / В.В. Лаптєва // Зб. 

наук. праць Кіровоградського національного 

технічного університету. Економічні науки. – 

Кіровоград: КНТУ, 2013. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 

279–287. 

4. Лаптєва В.В. Організаційні аспекти цінової 

політики для промислової продукції  / В.В. 

Лаптєва //Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». –У.: ВД «Гельветика», 2016. - 

вип. 7, ч 2. – С. 55-58. 

5. Лаптєва В.В. Розробка маркетингових 

стратегій у зовнішньоекономічній діяльності 

регіону / В.В. Лаптєва // Вісник Хмельницького 

національного університету. – Хмельницький: 

ХНУ, 2016. – № 4 том 2 – С. 148-152. Журнал 

індексується і реферується у зарубіжній базі 

даних Index Copernicus, Google Schoolar, РІНЦ. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Лаптєва В.В. Розвиток вартісного підходу 

при дослідженні інвестиційної привабливості 

підприємства: [монографія] / В.І. Захарченко, 

В.В. Лаптєва. – Одеса:  Бахва; ОНУ імені І.І. 

Мечникова, 2013. – 168 с. (9,57д.а., Особистий 

внесок здобувача: п.п. 2,3,4,5,6,7, висновки, 

додаток – 6 д.а.). 

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.  Laptevа V.V. Evolution of models of control 

system of enterprise value / V.V. Laptevа // 

Ekonomiczne nauki filozofia. – Przemysl: Nauka I 

Studia, 2013. – № 26 (94). – P. 5–9.  

2. Лаптєва В.В. Розробка класифікації факторів 

конкурентоспроможності промислових 

підприємств  / В.В. Лаптєва // Ринкова 

економіка: сучасна теорія і практика 

управління.:наук праці. – О.: Наука і техніка, 

2014. - Т.1, вип.. 2/2. – С. 119-123 

3 Лаптєва В.В. Напрями підвищення безпеки 

інвестиційних проектів: мат. міжн. наук.-практ. 

конф. [“Шляхи стабілізації фінансово-



економічного стану країни”], (м.Львів, 23-24 

жовтня 2015 р.) / В.В. Лаптєва. –Львів: ЛЕФ, 

2015. – С. 35–37. 

4. Лаптєва В.В. Людський капітал у 

забезпеченні економічної безпеки країни / Л.В. 

Ширяєва, В.В. Лаптєва, С.В. Дащенко // 

Економіка. Фінанси. Право. – Київ : Аналітик, 

2017. – № 11/1’2017 – С. 20–23   (0,47 д.а,. 

особистий внесок 0,2 д.а.) Журнал індексується 

і реферується у зарубіжній базі даних Index 

Copernicus 

5. Лаптєва В.В. Проблеми інноваційного 

розвитку промислових  підприємств та засади 

їх вирішення: мат.  міжн. наук. конф. 

[“Європейська інтеграція економіки, освіти і 

права”], (м. Варшава, 22-23 березня 2018р.), 

В.В. Лаптєва. – Варшава: Instytut Integracji 

Europejskiej, 2018. – С. 66—69. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1.Антикризове 

управління 

підприємством

(56 год.). 

2.Управління 

ризиками 

підприємства 

(12 год.) 

3.Інвестиційни

й менеджмент 

(76 год.). 

 

Матусова 

Олена 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Запорізький 

національний 

університет 

(2005, фінанси, 

магістр 

економіки) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), тема 

дисертації: 

«Розвиток малого 

підприємництва 

на селі в сучасних 

умовах», доцент 

кафедри 

міжнародних 

економічних 

відносин 

12 років Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

університету  

ім. Б. Грінченка, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ 12 СПК 980861 від 

12.04.2013, тема: 

«Професійно 

орієнтований курс 

для викладачів 

економіки», 

 Програма та робоча 

програма дисципліни 

«Економіка 

підприємства» 

Міністерство аграрної 

політики та 

1)наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection: 

1. Blakyta G., Matusova O., Lanovska H., 

Adamenko V. (2017). “Integral assessment of 

business environment security”. Problems and 

Perspectives in Management (open-access), 15(4), 

280-292. (Scopus) doi:10.21511/ppm.15(4-

1).2017.12. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Андрєєва В.Г., Матусова О.М. Інтегральна 

оцінка рівня фінансової безпеки підприємств в 

сучасних умовах розвитку економіки України / 

Економіка. Фінанси. Право. – 2018 – №6/3. – C. 

4–9. 

2. Матусова О.М., Андрєєва В.Г. Реалізація 

антикризового фінансового управління з 



продовольства 

України, Департамент 

стратегії та 

економічного 

розвитку, 

індивідуальний план 

та програма 

підвищення 

кваліфікації, 02.04–

03.05. 2018 

позиції фактору часу / О.М. Матусова, В.Г. 

Андрєєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. 

– №4/1. – C. 7–11. 

3. Matusova O. M., Andryeyeva V. G. The System 

of Economic Monitoring in Corporate Crisis 

Management / O.M. Matusova, V.G. Andyeyeva // 

Бізнес-інформ. – 2017. – №6. – С. 255–259. 

4. Матусова О.М. Сутність і класифікація 

малого сільського підприємництва / О.М. 

Матусова // Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва: Збірник наукових праць 

Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. – №1 (12) – 2016. – 

Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 12–17. 

5. Матусова О.М. Форми функціонування 

малого підприємництва в сільській місцевості / 

О.М. Матусова // Економіка. Фінанси. Право. – 

2016. – №5. – C. 49–52. 

6. Матусова О.М. Сутність і класифікація 

диверсифікації підприємницької діяльності 

сільських жителів / О.М. Матусова// 

Економічний аналіз : зб. наук. праць / 

Тернопільський національний економічний 

університет; редкол. : С.І. Шкарабан (голов. 

ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського 

національного економічного університету 

«Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 

1. – С. 266–271. 

7. Матусова О.М. Досвід державної підтримки 

розвитку малого та середнього бізнесу Китаю / 

О.М. Матусова // Збірник наукових праць 

Донецького державного університету 

управління. Серія : Економіка / ДонДУУ. – Т. 

ХІІІ, вип. 242 :Логістика в контексті євро 

інтеграційної стратегії України. – Донецьк : 

ДонДУУ, 2012. – С. 72–78. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Розвиток малого і середнього бізнесу в Китаї 

як інструмент реалізації стратегії світового 

лідерства // Цивілізаційні тенденції 

глобалізованого світового господарства : 

монографія / За ред. В.І. Троненка. – К. : 

КиМУ, 2011. – С. 182–205. (1,5 ум. др. арк.). 

2. Матусова О.М. Малий бізнес України як 



інструмент розширення її експортного 

потенціалу / О.М. Матусова // Україна в умовах 

європейської інтеграції та глобалізації світу : 

монографія / за ред. О.А. Чумаченко. – К. : 

КиМУ, 2013. –  С. 345–374. (1 ум. др. арк.). 

3.Матусова О.М. Оцінка 

конкурентоспроможності економіки України / 

О.М. Матусова // Суверенна Україна : 

вирішальні кроки до цивілізаційного світу : 

монографія / за ред. В.І. Троненка. – Київ : 

КиМУ, 2014. –  С. 107–124. (1 ум. др. арк.). 

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
1. 2013 р. – Економіка підприємства (54 

години); Підприємництво і малий бізнес (40 

годин); Міжнародні економічні відносини (62 

години); Міжнародні фінанси (42 години). 

2. 2014 р. – Економіка підприємства (54 

години); Підприємництво і малий бізнес (40 

годин); Міжнародні економічні відносини (62 

години); Міжнародні фінанси (42 години). 

3. 2015 р. – Економіка підприємства (54 

години); Управління ризиками підприємства 

(38 годин). 

4. 2016 р. – Антикризове управління 

підприємством (94 годин); Управління 

ризиками підприємства .(66 годин); 

5. 2017 р. – Антикризове управління 

підприємством (94 годин); Управління 

ризиками підприємства .(66 годин). 

6. 2018 р. – Антикризове управління 

підприємством (168 годин); 

Управління ризиками підприємства .(24 

години); 

Економічна безпека підприємства (56 годин). 

7) робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, 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 освіти МОН: 

1. 2015 р. – Член експертної комісії з 

проведення акредитаційної експертизи 

підготовки бакалаврів з напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» в 

Приватному вищому навчальному закладі 

«Київський міжнародний університет». 

9) 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 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 

України”: 

1. 2012 р. – Член журі II етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Малої академії наук з 

економіки. 

2. 2013 р. – Член журі II етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Малої академії наук з 

економіки. 

3. 2014 р. – Член журі II етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Малої академії наук з 

економіки. 

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. Matusova O. Enterprise Risk Management / O. 

Matusova // Lecture Notes. – K.: KNTEU, 2015. – 

79 p. 

2. Matusova O. Enterprise Economic Security / O. 

Matusova // LectureNotes. – K.: KNTEU, 2018. – 

74 p. 

3. Матусова О.М. «Курчат по осені рахують» / 

О.М. Матусова. – Ситуаційна вправа (кейс). – 

К.: КНТЕУ, 2018. – 20 с. 

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. G. Blakyta, V. Andryeyeva, O. Matusova The 

role of financial strategy in the system of ensuring 

economic security of trading enterprises / Public 

Security and Public Order (Kaunas, Lithania). – 

2017. – Vol. 20. PP. 17–27. 

2. Кощенко К.В., Матусова О.М. Використання 

антикризової політики Європейського Союзу 

на прикладі України / К.В. Кощенко, О.М. // 

Сучасні питання економіки і права. – 2018. – № 

1(7). – С. 160–171. 

3. Матусова О.М. Транснаціоналізація 

міжнародних економічних відносин у контексті 

впливу на економіку країн світу / О.М. 

Матусова // Сучасні питання економіки і права. 

– 2012. – Вип. 2. – С. 75–80.; 

4. Матусова О.М. Іноземне інвестування як 

чинник розвитку економіки КНР / О.М. 

Матусова // Сучасні питання економіки і права. 

– 2012. – Вип. 1. – С. 53–58. 

5. Матусова О.М. Проблеми розвитку 

експортоорієнтованого малого бізнесу України 

/ О.М. Матусова // Сучасні питання економіки і 

права. – 2014. – Вип. 1. – С. 69–74. 

1. Економіка 

підприємства 

торгівлі  

(32 год). 

2. Економіка 

торгівлі  

(56 год). 

Новікова 

Наталія 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет 

(2000, економіка 

підприємств, 

магістр) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), тема 

дисертації: 

«Управління 

дебіторською 

заборгованістю 

підприємства 

торгівлі» 

12 років ТОВ «Полімерпайп-

сервіс», звіт про 

підвищення 

кваліфікації, 

підготовка розділу до 

підручника  

«Економіка торгівлі»,  

01.09-01.10.13р 

2) наявність наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1.Новікова Н.М. Професійні стандарти 

підготовки фахівців фінансово-економічного 

напрямку / Н.М. .Новікова // Вісник АПСВ. – 

2013. – 4 (68). – с.34-43. 

2.Новікова Н.М. Конкурентоспроможність 

підприємства у системі його економічного 

потенціалу/Н.М.Новікова, Т.Л.Зубко // Україна, 

Вісник КНТЕУ. - №3, 2017. 

3. Новікова Н.М. Система показників оцінки 

ефективності стратегічних рішень 

підприємства/ Н.М.Новікова, Т.Л.Зубко. // 

Україна. Економіка, фінанси, право.  №5, 2017, 

С. 12-17. 

4.Новікова Н.М. Формування амортизаційної 

політики підприємства / Н.М. Новікова //Вісник 

Маріупольського державного університету. 



Серія Економіка.-№9.-2015.-С.75-81. 

5.Novikova N. Credit police of trade enterprise / 

N/Novikova // Herald KNTEU.2014.-№ 7.-с.46-

59. 

6. Новікова Н.М. Економічне обґрунтування 

надання знижок покупцям-дебіторам / Новікова 

Н.М. // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Економічні 

науки. Вип.7 ч.3.-2014.-с.131-134. 

7.Новікова Н.М. Інструменти досудового 

погашення  простроченої дебіторської 

заборгованості / Н.М. Новікова // Вісник 

КНТЕУ.- 2005.-№2.-С.65-73. 

8.Новікова Н.М. Структурно-логічна модель 

управління дебіторською заборгованістю 

підприємства / Н.М. Новікова // Актуальні 

проблеми економіки.-2005.-№1 (43).-С.75-83. 

9.Новікова Н.М. Методичні підходи до 

класифікації дебіторської заборгованості 

підприємства / Н.М. Новікова // Вісник 

львівської державної фінансової академії. 

Економічні науки.-2005.-№9.-С.203-2011. 

10. Новікова Н.М. Заходи стимулювання 

погашення дебіторської заборгованості 

підприємства / Н.М. Новікова // Вісник ХНУ. 

Економічні науки.-2006.-№6.- Т.2(86).-С.78-82. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Економіка підприємства торгівлі (у схемах, 

рисунках та таблицях): навч. посіб. / І.В. 

Височин, Н.М. Новікова, І.М. Вавдійчик. -К.: 

Київ. нац. торг. - екон. ун-т. - 2018р. – 

397с.(внесок -5,7 ум.др.арк.). 

2.Фінансовий менеджмент: методика 

розв’язання практичних завдань: навч.посіб. / 

І.Г.Ганечко, А.В.Ситник, В.С. Андрієць, 

Н.М.Новікова, В.В.Адаменко //К.:КНТЕУ.-

2015.-244с. (внесок – 2,3 ум. др.арк.). 

3.Економіка торгівлі (у схемах, таблицях та 

рисунках): навч.посіб. / Л.О.Лігоненко, Н.М. 

Новікова, А.М. Носуліч // К.: КНТЕУ.- 2014.-

228с. (внесок -4,3 ум.др.арк). 

4. Управління дебіторською заборгованістю: 

навч.посіб.// Л.О.Лігоненко, Н.М. Новікова // 

К.: КНТЕУ.-2005.-275с. (особистий внесок – 

8ум.др.арк). 



13.Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій. 

1. Економіка торгівлі /опорний конспект лекцій 

// Л.О.Лігоненко, А.М. Носуліч, Н.М. 

Новікова.-К.: КНТЕУ, 2013р.-208с. 

2.Економіка підприємства торгівлі /опорний 

конспект лекцій / І.В. Височин, Н.М. Новікова, 

І.М. Вавдійчик .-К.КНТЕУ.-2017.Ч.1.-с.184. 

3. Економіка підприємства торгівлі /опорний 

конспект лекцій / І.В. Височин, Н.М. Новікова, 

І.М. Вавдійчик .-К.КНТЕУ.-2017.Ч.2.-с.198. 

4. Методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт з дисципліни професійної 

підготовки для студентів напрямів підготовки 

«Економіка підприємства», «Фінанси 

підприємства» / І.В. Височин, Л.Л.Стасюк, 

Н.М.Новікова та ін. / К.: КНТЕУ, 2015.-30с. 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт). 

- Керівництво науковою роботою на тему 

«Планування грошових потоків підприємства» 

студентки  1м курсу 1 групи Піщалової В.С., 

що зайняла 1 місце у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт напряму підготовки 

«Економіка підприємства» у січні 2018 року. 

15) наявність  науково-популярних та/ або 

консультаційних  та/ або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю  не менше 

п’яти публікацій: 
1.Новікова Н.М. Професійні стандарти 

підготовки фахівців фінансово-економічного 

напрямку / Н.М. Новікова // Вісник АПСВ.-

2012.-4 (68).-с.34-43. 

2.Новікова Н.М. Тенденції розвитку оптової 

торгівлі в Україні / Новікова Н.М. // 

Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та 

взаємовпливи: зб. матеріалів XIII Міжнародної 

наукової інтернет-конференції 16-18 листопада 

2016 р. 



3.Сучасні трансформації організаційно-

економічного механізму менеджменту та 

логістики суб’єктів підприємництва в системі 

економічної безпеки України: колект. моногр. 

[Розділ. Розвиток електронної торгівлі в 

Україні] / за заг.ред. Т.В.Гринько –Дніпро: Біла 

К.О.-2017.-487с. 

4.Новікова Н.М. Ефективність інноваційної 

діяльності підприємства / Н.М. Новікова // 

Молодий вчений.- №10.- 2014.-С.115-119.(Index 

Copernicus). 

5.Новікова Н.М. Ризики в інноваційній 

діяльності підприємства / Н.М. Новікова // Зб. 

наук. статей за матеріалами Міжн. наук.-практ. 

конф. «Развитие научных связей в 

изменяющемся мире» (м. Донецьк, 15 

листопада 2014р.).- С.31-34. 

6.Новікова Н.М. Якість управління 

дебіторською заборгованістю 

підприємства:необхідність, функції та 

принципи оцінки / Н.М. Новікова // 

Регіон.зб.наук.пр.зекономіки.Донецьк.ек.гум.ін

ститут.-2006.-Вип.2 (20).-С.215-218. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

 - з 2002- 2010 роки – Головний фахівець 

Управління боргових зобов’язань  відділу 

аналізу дебіторської заборгованості ДК «Газ 

України»  

1. Економіка 

праці та 

соціально – 

трудові 

відносини (28 

год.). 

2.Економіка та 

фінанси 

підприємства 

(28 год.). 

3.Економіка 

підприємства 

(34 год.). 

Пурденко 

Олена 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Академія 

державної 

податкової 

служби України  

м. Ірпінь (2003, 

фінанси, 

фінансист) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит), 

тема дисертації: 

«Особливості 

оподаткування 

підприємств 

електроенергетичн

ої галузі в 

Україні» 

8 років 1. Польща, 

Університет 

Кардинала Стефана 

Вишинського у 

Варшаві (UKSW) 

спільно із Інститутом 

Міжнародної 

Академічної і 

Наукової Співпраці 

(IIASC) та Фундацією 

АDD, з 18.04-

21.04.2018 р. 

2. ТОВ "Укла", м. 

Київ, звіт про 

підвищення 

кваліфікації від 

05.10.2016р. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Пурденко О.А. Напрями оптимізації 

оподаткування електроенергетичної галузі на 

зовнішньому ринку / О.А. Пурденко 

//Електронне наукове фахове видання 

«Ефективна економіка». – Київ, 2012. - №2. 

Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?ope

ration=1&iid=956. 

2. Пурденко О.А. Податок на додану вартість у 

системі оподаткування підприємств 

електроенергетики / О.А. Пурденко //Вісник 

Львівського інституту економіки і туризму 

(серія «економічні науки»). – Львів, 2012.-  №7 

С.305-312. 



3. Пурденко О.А. Особливості оподаткування в 

Україні страхування фінансових ризиків / 

О.А.Пурденко //  Науковий журнал «Збірник 

наукових праць Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного 

інституту», серія: «Економічні науки» –  

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічного інститут, 2014. – 

№7.С. 423-430. 

4. Пурденко О.А Економічний вплив 

оподаткування пасивних доходів фізичних осіб 

у вигляді відсотків з депозиту на стан 

банківської системи  України / О.А. Пурденко// 

Науковий журнал «Збірник наукових праць 

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту», серія: «Економічні 

науки», 2015. – №9. С.337-340. 

5. Purdenko Ol. A. / The Economic Discourse of 

the Current Reform Aimed at Business 

Optimization in Ukraine / Ol. A. Purdenko// 

Науковий журнал "Бізнес Інформ" / 2016. –№5. 

С.46-51. 

6. Purdenko Ol. A. /Pragmatics of the Unified 

Social Tax / Ol. A. Purdenko// Науковий журнал 

"Бізнес Інформ" / 2017. –№5. С.263-269. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Пурденко О.А. Кравцова Л.Л. Податковий 

менеджмент: навч. посіб. / О. А. Пурденко, Л. 

Л. Кравцова. - Ніжин : [б. в.], 2016. - 146 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: 

1. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт «New ideas. New possibilities».  

Власенко А.Ю., Цанько І.В. 3курс 13 гр.ФМТП 

ІІІ місце. 

2. Керівництво науковим гуртком «Бізнес-

клуб». 



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.Пурденко О.А. Сучасне соціальне 

партнерство і малий бізнес / О.А.Пурденко //  

Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами: науково-практич. 

інтернет-конф. тези допов. - Луцьк: НТУ, 2015. 

[Електронний ресурс] Режим 

доступу:www.economosvita.lntu.edu.ua. 

2. Пурденко О.А. Прагматика заробітна плата 

та стан її виплати у І півріччі 2015 року/ 

О.А.Пурденко // Інноваційний розвиток і 

транскордонна безпека: економічні, екологічні, 

правові та соціогуманітарні аспекти: міжн. 

наук.-практич. інтернет-конф.: тези допов. - 

Чернігів: ННІЕ ЧНТУ,  2015.- С. 512-513. 

3.Пурденко О.А. Прагматика змін в 

соціальному страхуванні та оподаткуванні 

мобілізованих/ О.А.Пурденко // Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в 

Україні: міжн. бізнес-форум: тези допов. – 

Київ: КНТЕУ, 2016. - С.140-141. 

4.Пурденко О.А. Сучасна державна 

регуляторна політика в системі підприємництва 

/ О.А.Пурденко // Соціально-економічний 

розвиток України: загрози та виклики в умовах 

трансформаційних змін: міжнар. науково-

практич. конфер. тези допов. – Одеса: ОНУ 

ім.І.І. Мечнікова ІМЕМ 2016. - С.79-81. 

5.Пурденко О.А. Прокопенко Т.В., Санація 

підприємства як чинник його фінансової 

захищеності в умовах фінансової кризи / О.А. 

Пурденко, Т.В. Прокопенко// Актуальні 

проблеми розвитку фінансів та фінансової 

науки : ідеї та їх впровадження: Матеріали ІХ 

Всеукраїнської наукової конференції студентів 

та молодих вчених (з міжнародною участю) 

(27.10. 2016 р., м. Покровськ). – Покровськ : 

ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С.77-79. 

6.Пурденко О.А. Іноземний досвід асекурації 

економічної безпеки малого бізнесу/ 

О.А.Пурденко// Глобалізаційні виклики 

розвитку національних економік: міжнар. 



науково-практич. конфер. допов. – Київ: 

КНТЕУ, 2016. - С. 368-379. 

7.Пурденко О.А. Економічні перспективи 

підприємництва в Україні: всеукраїн. інтернет-

конфер. - Ірпінь: УДФСУ, 2016. -  С. 116-118.  

Пурденко О.А. Методика проведення аналізу 

впливу регуляторного акта на суб'єктів малого 

підприємництва (М-Тест) / О.А.Пурденко// 

Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки: міжнар. науково-

практич. конфер. тези допов. – Київ: КПІ, 2016. 

–  С.122-123. 

8.Пурденко О.А. Оптимізація сучасних систем 

матеріального стимулювання / О.А.Пурденко// 

Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти 

інноваційного розвитку економіки: всеукр. 

науково-практ. конфер. тези допов.  . – Одеса: 

Одеський національний економічний 

університет, 2017. –  [Електронний ресурс] 

Режим доступу: 

http://oneu.edu.ua/news/news.php?id=text/260320

1703. 

9.Пурденко О.А. Прагматика діяльності 

інституту бізнес-омбудсмена в Україні/ 

О.А.Пурденко//Національні особливості та 

світові тенденції управління та адміністрування 

на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: II 

міжнар. науково-практич. конфер. – Дніпро: 

Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури , 2017. –   C.77-79. 

10.Пурденко О.А. Креативна економіка в 

умовах сучасної глобалізації) / О.А.Пурденко//  

Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні: ІX міжнар. науково-

практич. конфер. тези допов. . – Київ: КНТЕУ, 

2017.  

11.Пурденко О.А. Реінжиніринг як технологія 

інтелектуально-креативної діяльності в системі 

управлінн Економічні перспективи 

підприємництва в Україні: всеукраїн. інтернет-

конфер. - Ірпінь: УДФСУ, 2017. – 377-379. 

12.Пурденоко О.А. Мельник В.В.  Креативність 

як інноваційний ресурс розвитку економіки/ 

«Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні» XI 

Міжнародний бізнес-форум . тези допов. . – 

http://oneu.edu.ua/news/news.php?id=text/2603201703
http://oneu.edu.ua/news/news.php?id=text/2603201703


Київ: КНТЕУ, 2018.  

13.Пурденко О.А. Розкриття креативності 

студента за технологією модерації / Інновації в 

науці та освіті: виклики сучасності / Збірник 

наукових есе учасників стажування для освітян 

(Республіка Польща, Варшава, 2018). – 

Варшава, 2018. – С.83-88. 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років: 

 з 2003року по 2014 рік – Головний державний 

податковий ревізор-інспектор, координатор 

відділу податкового супроводження 

підприємств інших галузей виробничої сфери 

Центрального офісу з обслуговування великих 

платників податків м. Києва Міністерства 

доходів та зборів України. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Економіка 

підприємства 

(108 год.)  

2.Ціноутворен

ня (44 год.). 

Стояненко  

Ірина 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Сумський 

державний 

аграрний 

університет 

(2000 рік, 

менеджмент 

організацій, 

економіст-

організатор) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка, 

(08.07.02 – 

економіка 

сільського 

господарства і 

АПК), 2005 рік 

Доцент кафедри 

теоретичної та 

прикладної 

економіки, 2007 

рік 

17 років 1. Інститут економіки 

та прогнозування 

НАН України, відділ 

управління 

економіки,  

звіт про підвищення 

кваліфікації, збірник 

тестових завдань з 

дисципліни 

«Ціноутворення, 

31.04.2013-28.05.2013 

р. 

2. ТОВ «Голдпірс»,  

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

практикум з 

дисципліни « 

Ціноутворення», 

10.10.2017-10.11.2017 

р. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Сизонова (Стояненко) І.В. Необхідність та 

перспективні напрями державного 

регулювання енерго- та ресурсозбереження в 

аграрному секторі економіки України // Вісник 

Сумського державного аграрного університету. 

Серія: економіка та менеджмент. –2004. - № 3-

4. - С. 319-325. 

2. Сизонова (Стояненко) І.В. Оподаткування та 

енерго-збереження – перспективи взаємодії // 

Вісник СНАУ. Серія: Фінанси та кредит. – 

2005, - №1. - С. 37-41. 

3. Сизонова (Стояненко) І.В. Енергетичний 

потенціал сільськогосподарських підприємств: 

теоретичний аспект та перспективи 

використання в практиці суб’єктів 

господарювання // Вісник ХНАУ. Серія 

“Економіка АПК і природокористування”. – 

Харків. - 2006, - №10. – С.197-201. 

4. Стояненко І.В. Досвід державного 

регулювання інвестиційних процесів у 



розвинутих країнах та перспективи його 

використання в економіці України / І. В. 

Стояненко, О. І. Комариста // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2011. – № 24. – С. 20–23. - 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_24_7 

5. Стояненко І.В. Формування економіки знань 

як реальність та необхідність сьогодення 

[Електрон. ресурс] / І.В.  Стояненко // 

Ефективна економіка . –  2012. – № 6. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?operation=7 (Електронне наукове 

фахове видання, журнал внесений до систем 

ScholarGoogle, Index Copernicus). 

6. Стояненко І. В. Управління нематеріальними 

активами підприємства: сучасні реалії та 

перспективи розвитку. [Електронний ресурс] / 

І. В. Стояненко // Ефективна економіка, 2013. - 

№ 7. - Режим доступу до журн.: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=219 

(Index Copernicus, ScholarGoogle,). 

7. Стояненко І.В., Біленко Я.О. Формування 

складових економіки знань в Україні 

[Електронний ресурс] / І. В. Стояненко, 

Я.О.Біленко // Ефективна економіка. — 2018. 

— №5. - Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=634

3 (Електронне наукове фахове видання, журнал 

внесений до систем ScholarGoogle, Index 

Copernicus). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендований 

МОН, іншим центральним органом 

виконавчої влади або вченою радою закладу 

освіти, або монографії: 
1. Торговельне підприємництво: теорія та 

практика : моногр. / за ред. Л.О.Лігоненко. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 304 с. 

(особистий внесок Стояненко І.В. п. 2.1, 2.2 - 

загальним обсягом 1,4 др. арк.). 

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. Стояненко І.В., Ковальова О.І. Управління 

потенціалом підприємства: методичні вказівки 

для проведення практичних занять та 

самостійної роботи для студентів спеціальності 

8.050107 Економіка підприємств (магістри) / 

Суми, 2007. – 38 с. 

2. Стояненко І.В. Ціноутворення. Тести / К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 123 с. 

3. Стояненко І.В. Ціноутворення (для студентів 

ОКР «бакалавр», галузь знань «Економіка і 

підприємництво») / Опорний конспект лекцій / 

І.В. Стояненко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. – 150 с. 

4. Економіка підприємства. / Збірник 

ситуаційних вправ (кейсів)/ Г.М. Богославець, 

О.М. Кондратюк, І.В. Стояненко та ін. - К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 111 c. 

5.Стояненко І.В. Ціноутворення / Практикум // 

І.В. Стояненко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017. –  55 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): 
 - Ковбасинська А.В. (4 курс, 12 гр, ФЕМП) 

переможець (ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

"Економіка підприємства", 11-13 квітня 2018 

року, м. Дніпро. 

- Литвинюк А.М. (2 курс, 12 гр., ФЕМП) – 

переможець (І місце) конкурсу ВКР ФЕМП  

спеціалізації «Фінанси підприємства», січень 

2017 року. 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 
- понад 40 публікації (монографії, статті в 

науково-популярних журналах, тези доповідей) 

зокрема: 



1. Стояненко І.В. Розвиток науки та наукової 

діяльності в України як передумова 

формування національної інноваційної системи 

// Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні: матеріали 

VII Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 20 

березня 2014 р.) ред. А.А. Мазаракі – К.: Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С.169-171. 

2. Стояненко І.В. Методичні аспекти оцінки 

нематеріальних активів підприємства // 

Проблеми економіки: нові ринки та нові 

напрямки розвитку: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. 

Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р). – У 3-х 

частинах. – Дніпропетровськ: НО 

«Перспектива», 2015. – Ч.2. – С.25-28. 

3. Стояненко І.В. Управління знаннями 

підприємства: світові тенденції та національні 

реалії // Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні [Електронний ресурс 

] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. - практ. конф. 

(Київ, 14 – 15 трав. 2015 р.) / відп. ред. А.А. 

Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг. - екон. ун -т, 

2015. – С. 197-199. 

4. Стояненко І.В. Аграрне ековиробництво як 

інструмент росту експортного потенціалу 

України // Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні [Електронний 

ресурс] : матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 23–24 трав. 2017 р.) / відп. ред. 

А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2017. – С. 232-234. 

5. Стояненко І.В. Особливості управління 

нематеріальними активами підприємства / І.В.  

Стояненко  // Мол. вчений, 2014. – № 7(10). – Ч. 

2. – С.82–85.   

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

- Головне управління сільського господарства і 

продовольства Сумської області, (довідка від 

04.10.2004 р. № 01/1986),  

- Управління сільського господарства і 

продовольства Сумської районної державної 

адміністрації (довідка від 21.09.2004 р. № 

1540/09),  



- ТОВ АФ “Владана” (довідка від 16.09.2004 р. 

№ 361). 

1. Економіка 

підприємства  

торгівлі 

(66 год.). 

2. Бізнес-

інжиніринг 

(28 год.). 

Трубей 

Оксана 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет  

(1995,  

товарознавство 

та торгівля 

продовольчими 

товарами, 

товарознавець 

продовольчих 

товарів) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), тема 

дисертації: 

«Торговельне 

посередництво на 

ринку споживчих 

товарів України», 

доцент кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

12 років 2016 р. – тренінг 

«Поглиблена та 

всеохоплююча зона 

вільної торгівлі з ЄС: 

переваги та недоліки 

для українського 

суспільства», 

спільний проект Co-

funded by the 

Erasmus+ Programme 

of the European Union 

та Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, № 

562453 – ЕРР- 1-2015-

1-UA-EPPJMO-

MODULE. 

2. ТОВ «ФКС 

Індастрі», звіт про 

стажування, 

Програма та робоча 

програма  з 

дисципліни 

«Економіка торгівлі», 

05.09.16-05.10.16 

2) Наявність наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень: 

1. Трубей О. М. Детермінанти розвитку 

товарних бірж в Україні / О.М. Трубей // 

Економічний простір: Збірник наукових праць. 

- № 86. –  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 

116–124. 

2. Богославець Г.М., Трубей О. М.  Проблеми 

та перспективи розвитку підприємств оптової 

торгівлі України / Г.М. Богославець, О.М. 

Трубей // Науковий вісник Херсонського 

державного університету: Серія економічні 

науки. – Вип.5, Част. 2.  –  2014. – С. 28-32.   

3. Трубей О. М. Інноваційний розвиток 

підприємств оптової торгівлі / О.М. Трубей //  

Теоретичні та практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Збірник наукових 

праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 

Вип.. 1 (10), Т. 2. – С. 205–210. 

4. Височин И.В., Богославець Г.М., Трубей О. 

М. Развитие внутреннего рынка как основа 

восстановления устойчивости экономики 

Украины / И.В. Высочин, Г.М. Богославець,   

О.М. Трубей //  Бізнес-інформ. – 2014.- № 7 

(438). – С. 55–60. 

5. Богославець Г.М., Трубей О. М. Оптова 

торгівля в умовах глобалізації економіки / Г.М. 

Богославець, О.М. Трубей // Вісник ДоНУ. 

Серія В. Економіка і право – 2015.- № 1. – С. 

41-44. 

6. Трубей О.М., Ступчик М.І. Грейдування як 

сучасна форма матеріального стимулювання 

праці [Електронний ресурс]  / О.М. Трубей, М.І 

Ступчик // Молодий вчений. – 2015. – №2. – 

Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/. 

7. Богославець Г.М., Трубей О.M. Інноваційна 

діяльність підприємств торгівлі /  Г.М. 

Богославець , О.M.Трубей  // Інноваційна 

економіка. – 2016.- № 7-8 (64). – С. 69–74. 

8. Трубей О.М., Кисельова І.О. Антикризове 

управління фінансовим станом підприємств 



пивоварної промисловості України / О.М. 

Трубей,  І.О. Кисельова //Економіка і 

суспільство . – 2017. – №8. – С. 378–385. 

3)Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника, що рекомендований 

МОН, іншим центральним органом 

виконавчої влади або вченою радою закладу 

освіти, або монографії:  

1.Внутрішня торгівля  України: монографія / 

А.А.Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко 

та 66ац. За заг. наук. 66ац. . А.А.Мазаракі. – К., 

Київ. 66ац.. торг.-екон. ун-т, 2016.- 864 с.  

(особистий внесок Трубей О.М. розділи 10.1, 

10.3,10.5 –2,94 др.арк.). 

2. Оптова торгівля України: монографія / 

А.А.Мазаракі, Г.М. Богославець, О.М. Трубей, 

А.М. Носуліч. За заг. 66ац.. А.А.Мазаракі. – К.: 

Київ. 66ац.. торг.-екон. ун-т,  2016.- 208с. 

(особистий внесок Трубей О.М. розділи 1.1, 1.2, 

1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2. – 6 др.арк.). 

13)Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

66ац.6666ктів лекцій66ання/ 66ац.6666ктів 

лекцій/ практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій:  
1. Чаюн І.О.,  Богославець Г.М., 

Стасюк Л.Л., Трубей О.М., Блаженно С.Л. 

Економіка підприємства. Практикум. – К. : 

Київ. 66ац.. торг.-екон. ун-т, 2013. – 14 с. 

(Особистий внесок автора – 1,2 др. 66ац..). 

2. Лігоненко Л.О.,  Піратовський Г.Л., Трубей 

О.М., Молоштан І.В. Основи підприємництва. 

Робоча програма. – К. : Київ. 66ац.. торг.-екон. 

ун-т, 2014. – 30 с. (Особистий внесок автора – 

0,6 др. 66ац..). 

3. Чаюн І.О.,Богославець Г.М., 

Стасюк Л.Л., Трубей О.М., Блаженно С.Л. 

Економіка підприємства. Опорний конспект 

лекцій. – К. : Київ. 66ац.. торг.-екон. ун-т, 2014. 

– 144 с. (Особистий внесок автора – 0,75 др. 

66ац..). 

4. Сконтнікова М.М., Трубей О.М. Економіка 

та організація біржової торгівлі. Програма та 

робоча програма. – К. : Київ. 66ац.. торг.-екон. 

ун-т, 2014. – 25 с. (Особистий внесок автора – 



0,75 др. 67ац..).  

5. Сконтнікова М.М., Трубей О.М. Економіка 

та організація біржової торгівлі. Практикум. – 

К. : Київ. 67ац.. торг.-екон. ун-т, 2014. – 43 с. 

(Особистий внесок автора – 1,25 др. 67ац..).  

6.Трубей О.М., Новікова Н.М. Програма та 

робоча програма дисципліни «Економіка 

торгівлі», - К. : Київ. 67ац.. торг.-екон. ун-т, 

2017. – 39 с. (Особистий внесок автора – 1,2 др. 

67ац..). 

7. Трубей О.М., Пурденко О.А .Програма 

дисципліни «Бізнес-технології», - К. : Київ. 

67ац.. торг.-екон. ун-т, 2018. – 15 с. (Особистий 

внесок автора – 0,5 др. 67ац..). 

8. Робоча програма «Кваліфікаційного 

екзамену» ступінь вищої освіти «бакалавр», 

галузь знань 0305 «Економіка та 

підприємництво», напрям підготовки6.030504 

«Економіка підприємства», - К. : Київ. 67ац.. 

торг.-екон. ун-т, 2018. – 19 с. (Особистий 

внесок автора – 0,3 др. 67ац..).  

9.Трубей О.М. Програма дисципліни «Бізнес-

інжиніринг», - К. : Київ. 67ац.. торг.-екон. ун-т, 

2018. – 20 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): 
- Керівництво студентом, який зайняв призове 

місце – Ступчик М.І. 5.к. ФЕМП,  участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук. Напрям «Економіка 

підприємства та управління виробництвом» 

2014 р.. Тема роботи «Грейдинг як інструмент 

мотивації персоналу».  Отримано диплом 

третього ступеня. 

- Василенко А. 4 к. 11 гр. ФЕМП – ІІ місце 

Всеукраїнська олімпіади з дисципліни 

«Економіка підприємства»  (29-31 березня 2017 

р. в Державному вищому навчальному закладі 

«Придніпровська державна академія 



будівництва та архітектури»). 

- Член журі Всеукраїнської олімпіади з 

дисципліни «Економіка підприємства». (29-31 

березня 2017 р. та 11-13  квітня 2018 р. в 

Державному вищому навчальному закладі 

«Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»)  

- Співорганізатор проведення конкурсу бізнес-

проектів серед студентів КНТЕУ «Бізнес-

трамплін».   

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. Трубей О.М. Детінізація бізнесу в Україні 

Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Економічні перспективи підприємництва в 

Україні», 27-28 жовтня 2016 року, м. Ірпінь, 

Режим доступу:  http://ekonp.esy.es/ С.75-77                       

2. Трубей О.М.   Оцінка економічної політики 

України у сфері малого та середнього 

підприємництва.Матеріали IX Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми та 

перспективи підприємництва в Україні», 23-24 

травня  2017 року, м.Київ, КНТЕУ   Режим 

доступу:  https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/ 

0c2c7b7dd7baf484748be656b745b411.pdf С. 251-

254.\        

3. Трубей О.М. Поштова логістика в 

електронній комерції // Матеріали Матеріали 

Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Сервісна 

економіка в умовах глобальної конкуренції: 

правовий та інституційний виміри» (Київ, 15–

16 лист. 2017 р.) / відп. 68ац.. А.А. Мазаракі. – 

Київ : Київ. 68ац.. торг.-екон. ун-т, 2017. – 508 

с. – Укр. Та 68ац.68. мовами.  С.   104-106. 

4.  Трубей О.М., Губар С.І. Драйвери розвитку 

бізнес-інжинірингу як інноваційної діяльності в 

Україні : матеріали ХІ Міжнародного бізнес- 

форуму (Київ, 22 березня 2018 р.) / відп. 68ац.. 

А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. 68ац.. торг.-екон. 

ун-т, 2018. – 200 с. С.177-179.  

5.    Трубей О.М., Кучеренко Р.О. Управління 

бізнесом за ключовими показниками 

ефективності //  Актуальні проблеми економіки 

https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/


та управління в епоху глобальних викликів і 

загроз : Зб. Мат.-лів всеукр. Наук.-практ. 

Конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х 

томах. – Т. 1. / Нац. метал. Академія України. – 

2018. – 390 с., С. 364-367. 

6.   Трубей О.М., Лой А.В. Управління бізнес-

процесами на підприємстві // Актуальні 

проблеми економіки та управління в епоху 

глобальних викликів і загроз : Зб. Мат.-лів 

всеукр. Наук.-практ. Конф., Дніпро, 26-27 квіт. 

2018 р. – В 2-х томах. – Т. 2. / Нац. метал. 

Академія України. – 2018. – 390 с., С. 167-170.  

7.   Трубей О.М., Гунява Г. Інновації у торгівлі: 

іноземний досвід для вітчизняних підприємств 

// Забезпечення сталого економічного розвитку 

країни: проблеми, можливості та перспективи:  

Зб. Мат.-лів всеукр. Наук.-практ. Конф., Київ, 2 

черв.  2018 р. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Економіка 

підприємства 

(42 год.). 

2. Економіка і 

фінанси 

підприємства 

(52 год.). 

3. Методологія 

і організація 

наукових 

досліджень (28 

год). 

Чаюн 

Ірина 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

торговельно- 

економічний 

інститут 

(1981, економіка 

торгівлі, 

економіст) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.25. – 

економіка, 

планування, 

організація 

управління 

невиробничою 

сферою), 

з 

1989р.(ЄК№02979

0),  доцент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємництва з 

1995 р.( ДЦ   АР        

№ 001569) 

31 рік Науково-дослідний 

інститут Міністерства 

економіки України, 

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

тема: «Економіка 

підприємства», 15.09-

15.10.2014 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Чаюн І.О.та інші Рекомендації з формування  

складу витрат та порядок їх планування в 

торговельній діяльності / Чаюн І.О.,Мороз 

Н.І.,Шаповалова А.П. // Вісник КНТЕУ – 2002, 

- №6. - С. 55-112. 

2. Чаюн І.О.Стан та перспективи розвитку 

товарообігу та товарних запасів роздрібної 

торгівлі  в Україні// Вісник ДонДУЕТ – 2002, - 

№5. 

3.Чаюн І.О. - Актуальні проблеми бюджетного 

управління діяльністю 

підприємства[Електронний ресурс] / І. О.Чаюн 

// Економіка та суспільство - 2018 №14- 

Електронне наукове фахове видання 

Мукачівського державного ніверситету. 

Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. 

4. Чаюн І.О. Сучасні напрями розвитку системи 



стимулювання праці на підприємстві  

[Електронний ресурс] / І. О.Чаюн // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління-2017-

№7- Електронне наукове фахове видання ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»  (Електронне 

наукове фахове видання, журнал внесений до 

систем ScholarGoogle, Index Copernicus) 

5.Чаюн І.О., Серебринський В. Проблеми 

формування  системи бюджетування діяльності 

підприємства. [Електронний ресурс] / І. 

О.Чаюн,в.і.Серебринський // Економіка та 

суспільство - 2017 №9_ Електронне наукове 

фахове видання Мукачівського державного 

університету.Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus(ICV 

2015: 35.93). 

6.Чаюн І.О.Проблеми формування 

економічного потенціалу підприємства 

[Електронний ресурс] / І. О.Чаюн // 

Інфраструктура ринку-2018 №20- Фаховий 

науково-практичний журнал з економічних 

наук  Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій. Міжнародні 

науокметричні бази - Index Copernicus: Indexed 

in the ICI Journal Master List 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

- Загальна кількість виданих  підручників та 

навчальних посібників – 21, зокрема : 

1. Економіка підприємства. Підручник /Чаюн 

І.О.,Богославець Г.М., Стасюн Л.Л.//К.:КНТЕУ, 

2005,-569с.(особисто – 10д.а.). 

2.Планування виробничої програми 

підприємства та її ресурсного забезпечення. 

Навчальний посібник /Чаюн І.О.,Бондар 

І.Ю..//К.:КНТЕУ, 2000,-216 с.(12,7д.а., 

особисто – 7 д.а.). 

3.Управління матеріально-технічним 

постачанням підприємства. Навчальний 

посібник / Чаюн І.О.,Бондар І.Ю...//К.:КНТЕУ, 

2002,-112с.(6.94 д.а. особисто – 4д.а.) 

4.Проектування закладів ресторанного 

господарства: навчальний посібник. 

/А.А.Мазаракі, С.Л.Шаповал, С.В.Мельниченко 

та ін.  за ред..А.А.Мазаракі //--К.КНТЕУ,2008.-



307с. (з грифом МОН України). (особисто- 4 

д.а.); 

5. Економіка та фінанси підприємства:методика 

розв’язання практичних завдань.Навчальний 

посібник/Чаюн І.О., Лігоненко Л.О., 

Богославець Г.М., Стасюн Л.Л. та інші// 

К.:КНТЕУ,2009,-520с. (особисто – 3д.а.) 

6. Проектування готелів. Навчальний посібник. 

/А.А.Мазаракі, С.Л.Шаповал, С.В.Мельниченко 

та ін.  за ред..А.А.Мазаракі //--К.КНТЕУ,2012.-

346с. (з грифом МОН України). (особисто- 4 

д.а.); 

7. Курортна справа. Навчальний посібник. 

/А.А.Мазаракі, С.Л.Шаповал, С.В.Мельниченко 

та ін.  за ред..А.А.Мазаракі //--К.КНТЕУ,2014.-

335с. (з грифом МОН України). (особисто- 5 

д.а.); 

 8. HoReCa: навч.посіб.:у 3т. Т1. Готелі. / 

А.А.Мазаракі,С.Л.Шаповал, С.В.Мельниченко 

та ін.  за ред..А.А.Мазаракі //К. Київський 

торг.-екон.ун-т, 2016.-348 с.(особисто- 4 д.а.). 

4) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
- Наукове керівництво  трьома аспірантами, 

двоє - захистились - Молодоженя М.С.( захист 

у 2011 році) ,  Шостак І.В. (захист у 2015 році). 

Третій (Короп І.) готується до захисту. 

7) робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, 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 освіти МОН: 
  - Робота у складі експертної комісії  

1.Міністерства освіти і науки України щодо 

експертизи освітньої діяльності з підготовки 

бакалаврів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», спеціалістів 

спеціальності 7.03050401 «Економіка 

підприємства (за видами економічної 



діяльності)» в  Краснолучскому гірничо-

промисловому коледжі.(Луганська обл.). 

Період з 20.04. по 22. 04.2010 року.  

2. Міністерства освіти і науки України щодо 

експертизи освітньої діяльності з підготовки 

бакалаврів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», спеціалістів 

спеціальності 7.03050401 «Економіка 

підприємства (за видами економічної 

діяльності)» в  Донецькому радіотехнічному 

коледжі.(Донецька обл.). Період з 12.03. по 15. 

03.2011 року.  

3. Міністерства освіти і науки України 

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

спеціальності "Економіка підприємства" у 

Харкові. Член конкурсної комісії. Період 

06.2017 року. 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок 

/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

- всього видано 67 наукових та 92  навчально-

методичні розробки загальною кількістю 159 

видань, зокрема: 

1. Чаюн І.О., Богославець Г.М.,Стасюк 

Л.Л,Блаженко С.Л. «Економіка підприємства» 

Електронний підручник - К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2007. 

2.Чаюн І.О.,Стасюк Л.Л,Блаженко С.Л. 

Практикум з курсу “Економіка підприємства» - 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007- 83стр. 

(4,88 ум.др.арк.,особисто – 1,5 ум.др.арк. ). 

3.Чаюн І.О.,Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. 

Економіка підприємства. Опорний конспект 

лекцій. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.- 

222стр. ( 13,87 ум .др.арк.,особисто – 5 

ум.др.арк.). 

4. Чаюн І.О. Методичні рекомендації до 

виконання економічної частини дипломних 

проектів (для студентів за напрямом підготовки 

«Харчові технології та інженерія», «Технологія 

харчування, ресторання справа та сервіс»,оср 

«магістр»- К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 



2005.- 52стр. ( 3,02 ум .др.арк.,особисто). 

5.Чаюн І.О.,  Адаменко В.В. Фінансовий ринок. 

Збірник тестових завдань. - К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2006. - 120 с. (Особистий внесок 

автора – 2  др. арк.). 

6. Чаюн І.О.,Стасюк Л.Л., Нагорнюк О.В., 

Ситник Г.В.. Економіка і фінанси 

підприємства. Частина 1. Опорний конспект 

лекцій. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

120 с. ( Особистий внесок автора – 3 умовні   

др. арк.). 

7.  Чаюн І.О., Богославець Г.М.,Стасюк Л.Л., 

Трубей О.М., Блаженно С.Л. Економіка 

підприємства. Опорний конспект лекцій. - К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 120 с. (7,5 

умовні   др. арк.Особистий внесок автора – 3 

умовні   др. арк.). 

17)досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

- з 1996 по 2000 роки - Інвестиційна компанія 

«Енергогарант»-головний бухгалтер,  

інвестиційний керуючий фондом. 

 18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

- Розробка за замовленням міністерства  

«Типові положення про склад витрат та 

порядок їх планування у торговельній 

діяльності.» Наказ Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 

22.05.2002 №145 (співавтор) 

1.Економіка 

торгівлі (88 

год.). 

2.Економіка та 

організація 

біржової 

торгівлі (56 

год.). 

Вавдійчик 

Ірина 

Миколаївна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

торговельно-

економічний  

інститут, (1994, 

економіка і 

управління в 

торгівлі і 

громадському 

харчуванні, 

економіст-

організатор) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка  

(08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності), тема 

дисертації: 

«Управління 

товарними 

ресурсами 

підприємств 

24 роки ТОВ "Крос-Мікро" , 

звіт про підвищення 

кваліфікації, 

методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни 

"Інвестиційний 

менеджмент", 

01.02.2017-01.03.2017 

р. 

2) наявність наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 
1.Вавдійчик І.М. Оцінювання фінансової 

складової економічної безпеки підприємств 

торгівлі України / І.М. Вавдійчик, С.І. Губар // 

Глобальні та національні проблеми економіки. 

–  2018. – № 22  [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://global-

national.in.ua/issue-22-2018   

2.Гуляєва Н.М., Вавдійчик І.М. Економічна 

безпека та стабільне функціонування 

підприємства / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик // 

Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 



роздрібної 

торгівлі» 

79–89.  

3.Вавдійчик І.М. Сучасний стан та тенденції 

розвитку біржової торгівлі в Україні / І.М. 

Вавдійчик // Глобальні та національні 

проблеми економіки. –  2017. – № 2  

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 

http://www.global-national.in.ua/issue-15-2017.   

4.Вавдійчик І.М. Інформаційне забезпечення 

управління закупівлями підприємств торгівлі / 

І.М. Вавдійчик // Інфраструктура ринку. – 2016. 

– № 2. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.market-infr.od/ua/uk/2-2016. 

5.Вавдійчик І.М.  Контрактне виробництво як 

інноваційне джерело формування товарних 

ресурсів / І.М. Вавдійчик // Інвестиції: практика 

та досвід. – 2015. – № 6. – С. 92–94.  

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: 

методика розв’язання практичних завдань: 

навч. посіб. / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик.– 

К.:    Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 220 с. 

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. Економіка підприємства торгівлі (у схемах, 

рисунках та таблицях): навч. посіб. / І.В. 

Височин, Н.М. Новікова, І.М. Вавдійчик. -К.: 

Київ. нац. торг. - екон. ун-т. - 2017р. – 397с. 

(рекомендовано до друку Вченою 

радою).(внесок -5,7 ум.др.арк.). 

2.Економіка підприємства торгівлі /опорний 

конспект лекцій / І.В. Височин, Н.М. Новікова, 

І.М. Вавдійчик .-К.КНТЕУ.-2017.Ч.1.-с.184. 

3. Економіка підприємства торгівлі /опорний 

конспект лекцій / І.В. Височин, Н.М. Новікова, 

І.М. Вавдійчик .-К.КНТЕУ.-2017.Ч.2.-с.198. 

4. Гуляєва Н.М., Вавдійчик І.М. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для 

студентів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 



«Менеджмент»  спеціалізації «Менеджмент 

інвестиційної діяльності» К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2017. – 88 с. 

5. Височин І.В., Стасюк Л.Л., Новікова Н.М., 

Вавдійчик І.М. Методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт з дисциплін 

професійної підготовки. – К.: Київ. нац.. торг.-

екон. ун-т, 2014. – 34 с. 

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. Вавдійчик І.М. Дослідження основних 

тенденцій забезпечення підприємств роздрібної 

торгівлі України товарними ресурсами / І.М. 

Вавдійчик // Молодий вчений. – 2015. – № 

2(17). – С. 143-146/ РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

Index Copernicus. 

2. Вавдийчик И.Н. Управление товарными 

ресурсами как составляющая торгового 

менеджмента / И.Н. Вавдийчик // Modern 

Science – Moderní věda. – Praha. – České 

Republica, Nemoros. – 2014. – № 3. – С. 154-158. 

3. Вавдійчик І.М. Товарні ресурси підприємств 

роздрібної торгівлі та організаційно-економічні 

форми їх забезпечення / І.М. Вавдійчик // 

Науковий огляд. – 2014. – № 3(4). – С. 7-14/ 

РИНЦ, WORLDCAT. 

4.Вавдійчик І.М. Інноваційні підходи до 

формування товарних ресурсів підприємств 

роздрібної торгівлі / І.М. Вавдійчик // 

Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні : матеріали IX 

Міжнар. бізнес-форуму, (м. Київ, 17 берез. 2016 

р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. –  К.  : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 42-44.  

5.Вавдійчик І.М.  Особливості застосування 

електронних торгових майданчиків при виборі 

постачальників товарних ресурсів / І.М. 

Вавдійчик // Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні : 

матеріали VIII Міжнар. бізнес-форуму, ( м. 

Київ, 19 берез. 2015 р.) / відп. ред. А.А. 

Мазаракі. –  К.  : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. – С. 42-44. 



18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Управління 

конкурентоспр

оможністю 

підприємства 

(16 год.). 

2.Економіка і 

фінанси 

підприємства 

(28 год.).  

3. Конкуренто-

спроможність 

підприємства  

(76 год). 

Мельник 

Вікторія 

Володимирівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Академія 

державної 

податкової 

служби України 

(спеціальність- 

економіка 

підприємства, 

кваліфікація -

магістр з 

управління 

економічним 

розвитком 

суб’єктів 

оподаткування, 

2003р) 

Кандидат 

економічних наук, 

051 Економіка 

(08.00.08. – гроші, 

фінанси і кредит), 

тема дисертації: 

«Механізм 

забезпечення 

фінансової 

безпеки суб’єктів 

довірчого 

управління 

майном» 

12 років ТОВ «Укла», звіт про 

підвищення 

кваліфікації, тема: 

«Конкуренто- 

спроможність 

підприємства» 03 

.10.16-.03.11.16 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Мельник В.В.Удосконалення методів 

оцінювання рівня фінансової безпеки суб’єктів 

довірчого управління майном (СДУМ) // 

Науковий економічний журнал Івестиції: 

практика та досвід. — 2014. — № 6. — С.123-

125 

2. Мельник В.В.Теоретичні аспекти 

формування складових фінансового механізму 

суб’єктів довірчого управління майном // 

Наукові праці НДФІ. – 2015. – № 1. – С. 49-56. 

3. Мельник В.В. Запровадження інституту 

омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті 

забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 

2016. – № 18 – С. – 20. 

4. Мельник В.В. Класифікація та загальна 

характеристика методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства // 

Науковий економічний журнал Економіка та 

управління, 2017р. №1 ст 80-85. 

5. Мельник В.В. Концептуальні засади 

формування механізму забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів довірчого 

управління майном // Вісник Одеського 

національного університету. Економіка. - 2017. 

- Т. 22, Вип. 12(65).  

3)наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Підприємництво та бізнес культура (розділ 7) 

підручник з грифом МОН, К: КНТЕУ, 

2010р.(особистий внесок 1 др. арк.) 

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. Мельник В.В. ОКЛ. Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання/ І.О. Бланк, Г.В. 

Ситник; В.В. Шелест, опорний конспект, К: 

2012. 

2. Мельник В.В., Харчук Т.В., Шелест В.В.  

Управління конкурентоспроможністю 

підприємства, практикум К.: КНТЕУ, 2012 р 

3. Мельник В.В. ОКЛ. Управління 

конкурентоспроможністю підприємства, 

К:КНТЕУ, 2017р. 

4.МельникВ.В.ОКЛ. Конкурентоспроможністю 

підприємства, К:КНТЕУ, 2017р. 

5. Мельник В.В.Збірник тестових завдань. 

Конкурентоспроможність підприємства. 

К:КНТЕУ, 2018р. 

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. Критерії оцінки економічної безпеки 

підприємства // Всеукраїнська інтернет-

конференція «Економічні перспективи 

підприємництва в Україні» м. Ірпінь, жовтень 

2016 рік. 

2.Зарубіжний досвід оцінки 

кредитоспроможності підприємства // 

Проблеми та перспективи інноваційної 

діяльності в Україні. ІХ бізнес-форум м. Київ, 

17 березня 2016 рік. 

3. Конкурентна розвідка: чинник успіху 

підприємства // ІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними 

системами» м. Луцьк , 8 грудня 2016 рік. 

4. Конкурентна розвідка та промислове 

шпигунство//ІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Інноваційне 

підприємництво: стан та перспективи 

розвитку», 29-30 березня 2017 року, Київ, 

КНЕУ.  

5. Зарубіжний досвід запровадження інституту 

омбудсмена з фінансів в україні// ІX Міжнар. 

наук.- практ. конф «Проблеми та перспективи 



розвитку підприємництва в Україні»  м. Київ, 

23 травня 2017р. 

6. Інноваційні форми освіти: виклики 

сучасності. Інновації в науці та освіті: виклики 

сучасності / Збірник наукових есе учасників 

стажування для освітян (Республіка Польща, 

Варшава, 2018). – Варшава, 2018. – 209 с. 

7.Теоретичні аспекти складових фінансового 

механізму суб’єктів довірчого управління 

майном // Стратегії стійкого розвитку 

економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. – К.: Вид-во Європейського 

університету, 2017. – 88с. (С. 37-40). 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1.Фінансовий 

менеджмент 

(12 год.), 

2.Ринок цінних 

паперів (36 

год.).  

Адаменко 

Віктор 

Володимирович 

Старший 

викладач 

Київський 

торговельно-

економічний 

інститут (1990, 

економіка 

торгівлі, 

економіст) 

 26 років Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування

, економічний 

факультет, звіт про 

підвищення 

кваліфікації,  

02.10-03.11.2016 

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. AdamenkoV. Сredit rationing as a result of 

optimizing of the loan portfolio under condition of 

prudent attitude to risk / S. Bojnec, O. Oliynyk, V. 

Adamenko //Аctual problems of economics. – 

2014. – № 10. – Р. 437–445. – Scopus. 

2. Adamenko V. The Comparative Analysis of 

Financial System of Czech Republic, Poland and 

Ukraine / O. Oliynyk, V. Adamenko, L. Oliinyk // 

ActaUniversitatisAgriculturae et 

SilviculturaeMendelianaeBrunensis. – 2015. – № 6 

(225). – Vol. 63. – P. 2067-2076. – Scopus. 

3. Adamenko V. Comparative Analysis of Debt 

Financing Models in Czech and Ukrainian 

Agriculture / O. Oliynyk-Dann, V. Adamenko, P. 

Zufan // Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis. – 2017. – № 

5. – Vol. 65. – P. 1729-1739. – Scopus. 

4. Integral assessment of business environment 

security / G. Blakyta, O. Matusova, H. Lanovska, 

V. Adamenko // Problems and Perspectives in 

Management. – 2017. – № 4. – Vol. 15. – P. 280-



292. – Scopus. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Адаменко, В. В. Оцінка ролі фінансових 

ринків у фінансуванні підприємств аграрного 

сектору економіки України / О.О. Олійник, 

В.В. Адаменко // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1. 

– С. 318–323. 

2. Адаменко, В. В. Розвиток моделі боргового 

фінансування підприємств аграрного сектору 

економіки / О.О. Олійник, В.В. Адаменко, Л.М. 

Олійник // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 

природокористування України. – 2015. – № 

222. – С. 58–65. 

3. Адаменко, В. В. Зарубіжний фондовий ринок 

як складова фінансово-кредитної системи 

аграрного сектору економіки України / О.О. 

Олійник, В.В. Адаменко, Д.А. Конюхов // 

Агросвіт. – 2015. – № 22. – С. 32–37. 

4. Адаменко, В. В. Роль боргового 

фінансування та кредитування для 

сільськогосподарських підприємств в Україні / 

О.О. Олійник, В.В. Адаменко, П. Зуфан // Наук. 

вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 

природокористування України. – 2016. – № 

244. – С. 318–332. 

5. Адаменко, В. В. Ефект фінансового важеля: 

проблеми застосування у процесі оптимізації 

структури капіталу підприємства/ О.О. 

Олійник-Данн, В.В. Адаменко // Бізнес-Інформ. 

– 2018. – № 3. – С. 148–154. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1. Адаменко, В. В. Фінансовий менеджмент: 

методика розв’язання практичних завдань : 

навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. 

Андрієць та ін. –К. : Київ. нац. торг. Ун-т, 2015. 

—244 с. 

2. Адаменко, В. В. Розвиток фінансово-

кредитної системи аграрного сектору 

економіки України : моногр. / В.В. Адаменко,  

О.О. Олійник, Л.М. Олійник ;  за заг. ред. О.О. 

Олійник. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 410 с. 

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. Ринок цінних паперів [Текст] : практикум / 

авт. В.В. Адаменко; КНТЕУ, Каф. економіки 

підприємництва. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 62 с. 

2. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : 

методичні рекомендації до виконання курсових 

робіт / авт. Л.О. Лігоненко, Л.Л. Стасюк, І.О. 

Чаюн [та ін.]; КНТЕУ, Каф. економіки та 

фінансів підприємства. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 

30 c. 

3. Управління ризиками в інноваційній 

діяльності [Текст] : опорний конспект лекцій / 

авт.: О.І. Кондратюк, В.В. Адаменко; каф. 

економіки та фінансів підприємства. – Київ : 

КНТЕУ, 2013. – 70 с. 

4. Фінансовий ринок [Текст] : опор. конспект 

лекцій / авт.: І.О. Чаюн, В.В. Адаменко. – Київ : 

КНТЕУ, 2013. – 110 с. 

5. Методичні рекомендації щодо виконання 

магістерських робіт [Текст] / авт. Л.О. 

Лігоненко, І.М. Підкамінний, В.В. Адаменко; 

КНТЕУ, Каф. менеджменту. – Київ : КНТЕУ, 

2014. – 34 с. 

6. Планування і контроль на підприємстві 

[Текст] : практикум / авт. Л.Л. Стасюк, І.О. 

Чаюн, В.В. Адаменко; КНТЕУ, Каф. економ. та 

фінансів підприємства. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 

67 c. 

7. Управління ризиками в інноваційній 

діяльності [Текст] : практикум / авт. О.І. 

Кондратюк, В.В. Адаменко; КНТЕУ, Каф. 

економіки та фінансів підприємства. –Київ : 

КНТЕУ, 2014. – 62 c.\ 

8. Ринок цінних паперів [Текст] : опор. 

конспект лекцій / авт. В.В. Адаменко; КНТЕУ, 

Каф. економіки підприємництва. – Київ : 

КНТЕУ, 2017. – 111 с. 

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. Oliynyk O., Adamenko V., Oliinyk L. 

Agricultural financial system in Ukraine // 

Challenges for the Agricultural Sector in Central 

and Eastern Europe : Monograph. –Budapest : 

Agroinform Kiado, 2014. – Р. 97-120. – ISBN 

978-963502-974-7. 

2. Oliynyk O., Adamenko V., Oliinyk L. 

Agricultural SME finance in Ukraine: challenges 

and perspective // New Trends in Management in 

21st Century : Monograph. – Czestochowa : 

WWZPCz, 2014. – Р. 167-184. – ISBN 978-83-

63500-78-8. 

3. Wasilewski M., Oliynyk O., Adamenko V. 

Financial system and economic growth: evidence 

of Poland and Ukraine // Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego ‒ Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia (Scientific Papers of 

the University of Szczecin - Finance, Financial 

Markets, Insurance). ‒ 2015. ‒ № 855 (74, t. 2). – 

С. 559-573. 

4. Wasilewski M., Oliynyk O., Adamenko V. 

Financial system and agricultural growth: evidence 

of Poland and Ukraine // Problems of World 

Agriculture, 2015. ‒ № 15 (4). – P. 204-214. 

5. Wasilewski M., Oliynyk O., Adamenko V. 

Equity and debt financing models of agricultural 

enterprises in Ukraine: challenges and perspectives 

// Journal of Financial Management and 

Accounting. ‒ 2015. ‒ № 3 (3). – P. 93-106. 

6. Ситник, Г. В., Адаменко, В. В. Оцінювання 

ризиків підприємства: теоретичні основи та 

методичні підходи // Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції 

“Глобалізаційні виклики розвитку 

національних економік”. – Київ : КНТЕУ – 

2016. 

7. Адаменко, В. В. Особливості використання 

ефекту фінансового важеля для малих 

вітчизняних підприємств : Тези доповіді // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва в 

Україні». – Київ : КНТЕУ – 2017. 



1.Контролінг 

(22 год.). 

 практичні 

заняття з 

дисциплін 

Економіка 

підприємства, 

Економіка та 

фінанси 

підприємства 

Блаженко  

Сергій 

Леонідович 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет 

(1999, економіка 

підприємства, 

економіст) 

 19 років 10.03.17 - 10.04.17 

ТОВ "ЕпіцентрК" звіт 

про підвищення 

кваліфікації, 

тема: «Контролінг» 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1. Навчальний посібник  «Вища  та прикладна 

математика в економічних прикладах та 

задачах. Практикум. Частина 1 – К., 2015» (у 

співавторстві з С.В. Білоусова,            

О.В.Вертелєва, Ю.А. Гладка, Т.В.Ковальчук, 

О.К.Щетініна, особистий внесок – 1 у.д.а.). 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 
- Відповідальний виконавець «Економічна 

безпека підприємництва в Україні» (2016-2017 

рік);  

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: 

- 2010-2014 роки - функції відповідального 

секретаря приймальної комісії з набору 

студентів на спеціальності кафедри економіки 

та фінансів підприємств; 

-2017-2018 року - відповідальний секретарь 

приймальної комісії з набору студентів на 

спеціальності кафедри економіки. 

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. Економіка підприємства. Практикум. 



Напрями підготовки «Фінанси і кредит», 

«Міжнародна економіка», «Маркетинг». 

КНТЕУ, 2012. 

2. Економіка підприємства. Методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт. 

Напрям підготовки «Маркетинг». КНТЕУ, 2014 

3. Економіка підприємства. Опорний конспект 

лекцій. Напрями підготовки «Фінанси і 

кредит», «Міжнародна економіка», 

«Маркетинг», «Правознавство». КНТЕУ, 2015. 

4. Контролінг. Програма та робоча програма. 

ОС «бакалавр», напрям підготовки 

«Менеджмент». КНТЕУ, 2015. 

5. Економіка підприємства. Збірник 

ситуаційних вправ. КНТЕУ, 2017. 

6. Контролінг. Опорний конспект лекцій. ОС 

«магістр». КНТЕУ, 2017. 

7. Контролінг. Збірник тестових завдань. ОС 

«бакалавр», спеціальність 073 «Менеджмент». 

КНТЕУ, 2017. 

8. Контролінг. Програма та робоча програма. 

ОС «бакалавр», спеціальність 073 

«Менеджмент». КНТЕУ, 2018. 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

1. Практичні 

заняття з 

дисципліни 

Економіка і 

фінанси 

підприємства, 

Економіка 

підприємства 

торгівлі 

Рибак 

Руслана 

Іванівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський  

національний 

торговельно-

економічний 

університет 

(2002, економіка 

підприємства, 

управління 

проектами 

магістр) 

 16 років ТОВ «Антеско» 

17.10-17.11.2016, звіт 

пропідвищення 

кваліфікації 

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.Практикум з курсу «Економіка 

підприємства»,  КНТЕУ, 2003. 

2.Методичні рекомендації з курсу „Бізнес-

планування” для самостійної роботи студентів, 

КНТЕУ, 2005. 

3.Завдання для самостійної роботи з курсу 

«Економіка нерухомості», КНТЕУ, 2004. 

4.Методичні рекомендації з курсу „Економіка 

нерухомості” для самостійної роботи студентів, 



КНТЕУ, 2005. 

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 студенткою, яка посілі 2-ге 

місце у II етапі Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності "Економіка підприємства" та 2-

ге місце у у II етапі Всеукраїнської олімпіади з 

дисципліни "Економіка підприємства" 

(студентка 4 курсу ФЕМП 11 гр. Василенко 

Анастасія) 

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. Структура акціонерів як чинник розробки 

дивідендної політики торговельних 

підприємств. Збірник матеріалів  IV 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні» 14-16 травня 2008р.    

2. Легалізація дивідендних виплат як умова 

ефективного партнерства бізнесу і держави. 

Збірник матеріалів  V Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва в 

Україні» 13-15 травня 2009р.  

3. Проблематика узгодження інтересів 

акціонерів в українських корпораціях. Збірник  

«Наукові праці МАУП»  2010р.  

4. Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні. Збірник матеріалів  

IX Міжнародної науково-практичної 

конференції, 23-24 травня 2017р. «Напрями 

пошуку балансу інтересів зацікавлених сторін» 

5. Соціально-психологічні аспекти дивідендних 

виплат в контексті поведінкової економіки. 

Матеріали міжнародної науково-практичної 



інтернет-конференції. Двадцять восьмі 

економіко-правові дискусіі. 28.06.2018.   

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 

-Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємств; 

-ТОВ «Баядера». 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Фінансовий 

менеджмент 

(28 год.). 

2. Фінансова 

стратегія 

підприємства 

(34 год.).  

3.Контролінг 

(50 год.). 

 

Андрієць 

Віталій Савич 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет 

(2004, фінанси, 

магістр з 

фінансів;  

2003, переклад 

(англійська 

мова) бакалавр з 

філології) 

 7 років 20.10.16 -20.10.16 рік, 

ТОВ «Боядера», звіт 

про підвищення 

кваліфікації, 

  збірник тестових 

завдань з дисципліни 

«Контролінг" 

10.07.17-04.08.17 рік, 

Університет 

центрального 

ланкаширу, 

Великобританія, 

Сертифікат, що 

підтверджує навчання 

за програмою 

“Ерасмус плюс” і 

володіння іноземною 

мовою на рівні IELTS 

5.5. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Андрієць В.С. Напрямки оптимізації 

грошових потоків підприємства: зб. наук. праць 

/ В.С. Андрієць // Наука і молодь.– К: НАУ, 

2007. – С.7-10. - (Серія гуманітарна.) 

2. Андрієць В.С. Інтеграція процесу оптимізації 

грошових потоків у загальну систему 

управління грошовими потоками / В.С. 

Андрієць // Інвестиції: практика та досвід. – 

2008. – №17. – С. 15-17. 

3. Андрієць В.С. Максимізація економічного 

ефекту діяльності підприємства за допомогою 

визначення напрямів оптимізації грошових 

потоків підприємства / В.С. Андрієць // 

Економіка та держава. – 2008 – №8. – С.45-46. 

4. Андрієць В.С. Дослідження основних 

сутнісних характеристик грошових потоків 

підприємства / В.С. Андрієць // Актуальні 

проблеми економіки. – 2008. – №8(86). – С.167-

171. 

5. Андрієць В.С. Структурно-логічна схема 

оптимізації грошових потоків торговельних 

підприємств / В.С. Андрієць // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2008. – № 7. – С. 3-5. 

6. Андрієць В.С. Забезпечення економічного 

зростання підприємства за допомогою 

оптимізації грошових потоків підприємства / 

В.С. Андрієць // Економіка. Фінанси. Право. – 

2008. – № 11. – С. 16-18. 

7. Андрієць В.С. Система факторів товарної 

структури підприємства / В. С. Андриієць // 

Агросвіт. – 2014. - № 15. - c. 31-35. 

8. Андрієць В.С. Критерії оптимальності 

структури капіталу торговельного 



підприємства / В. С. Андриієць // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2014. - № 8/1. - c. 61-62. 

9. Андрієць В.С. Сутність поняття управління 

фінансуванням оборотних активів 

підприємства / В. С. Андриієць // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2014. - № 8. - c. 11-13. 

10. Андрієць В.С. Економічна сутність поняття 

«Інвестиційна привабливість підприємства» / 

В. С. Андриієць // Інвестиції: практика та 

досвід. - 2014. - № 16. - c. 20-22. 

11. Андрієць В.С. Економічна сутність 

фінансового планування/ В. С.  Андриієць // 

Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 4 . - 

c.17-19. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
1.Фінансовий менеджмент: методика 

розвязання практичних завдань: навч.  посіб. / 

І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць, та ін. 

– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с. 

Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. 

Управління фінансами підприємств та обєднань 

Підручник. К: КНТЕУ 2018,  625 с. 

6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
1.Фінансовий менеджмент (80 год.). 

2. Фінансова стратегія підприємства (52 год). 

3.Контролінг (66 год.) 

4. Керівництво ВКР (65 год). 

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. Фінансовий менеджмент: збірник тестових 

завдань Ганечко І.Г., Андрієць В.С., Новікова 

Н.М., Адаменко В.В. – К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2014. – 98 с. 

2. Управління фінансами підприємств та 

обєднань ОКЛ. Бланк І.О., Ситник Г.В., 

Корольова-Казанська О.В. Андрієць В.С. – К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 163 с. 



3. Фінансовий менеджмент. ОКЛ. Бланк І.О., 

Ситник Г.В., Корольова-Казанська О.В. 

Андрієць В.С. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. – 150 с. 

4. Фінансова стратегія підприємства. ОКЛ. 

Бланк І.О., Ситник Г.В., Корольова-Казанська 

О.В. Андрієць В.С. – К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2015. – 77 с. 

5. Контролінг Андрієць В. С. – К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2017. – 77 с. 

6. Financial management. Lecture notes. 

Blank.I.O., Sytnyk A.V., Koroleva-Kazanska O.V. 

Andriiets V.S., K: KNUTE, 2017. 

7. Corporate financial strategy. Lecture notes. 

Blank.I.O., Sytnyk A.V., Andriiets V.S., K: 

KNUTE, 2017. 

8. Controlling Lecture notes. Andriiets V.S., K: 

KNUTE, 2017. 

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. Андрієць В.С. Напрямки оптимізації 

грошових потоків підприємства: зб. наук. праць 

/ В.С. Андрієць // Наука і молодь.– К: НАУ, 

2007. – С.7-10. - (Серія гуманітарна.) 

2. Андрієць В.С. Економічний зміст поняття 

«Грошові потоки» / В.С. Андрієць // матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. [«Перший крок у 

науку»], 12-13 квіт. 2007 р. – Луганськ: 

Поліграф ресурс, 2007. – С. 3-7. 

3. Андрієць В.С. Антикризові заходи 

оптимізації грошових потоків підприємств / 

В.С. Андрієць // матеріали V Міжнар. наук.-

практ. конф. [Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні], 13-15 

трав. 2009 р. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2009. – С. 48-49. 

4. Андриец В. С. Повышение эффективности 

управления денежными потоками предприятия 

/ В. С. Андриец //Справочник экономиста. – 

2012. - № 11 с. 7-10. 

5. Андриец В. С. Нетипові приклади 

застосування CVP-аналізу / В. С. Андриец // 

Справочник экономиста . – 2015. - № 3 с. 15-18. 



16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: 

- Член Громадської організації «ГК «Торнадо»; 

- Член Громадської організації «Я не 

байдужий». 

- Член громадської ради при виконкомі 

Броварської міської ради. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

2004 р. - експерт Управління кредитного 

аналізу ЦО АППБ «Аваль». 

2004-2005 рр. - економіст-бухгалтер ЗАТ 

«Комплекс Агромарс». 

2005-2007 рр. – менеджер з фінансів ТОВ «Три 

ведмеді». 

2007-2008 рр. – начальник фінансового відділу 

ТОВ «Віленд». 

2008-2011 рр. – начальник фінансового відділу 

ТОВ «Азбі». 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років: 
-2012-2013 рр. – КМДА. 

-2014-2018 рр. -  ТОВ «Укр Дах Центр». 

-2017-2018 рр. - ТОВ «Севен буд». 



Практичні 

заняття з 

дисциплін: 

Економіка 

підприємства, 

Економіка і 

фінанси 

підприємства 

Жук 

Олена  

Сергіївна 

Асистент 

кафедри 

економіки та 

фінансів 

підприємства 

(0,5 ст.) 

Академія праці і 

соціальних 

відносин 

Федерації 

професійних 

спілок України  

(2002 р., 

 фінанси, 

економіст) 

Кандидат 

економічних наук 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

тема дисертації 

«Антикризове 

регулювання 

видавничо-

поліграфічної 

галузі України» 

2017 р., диплом 

кандидата наук 

ДК №040514 від 

28.02.2017р. 

1 рік 1. Інститут 

Економіки, Права та 

систем Управління 

Песоцьких, 

 повний курс 

професійної 

підготовки 

 за спеціальністю 

бухгалтерський облік, 

бухгалтерський облік 

у торгівлі, 

бухгалтерський облік 

ЗЕД, Аудит, МСБО, 

1С-Бухгалтерія 

сертифікат № 2850 

від 22.06.2004 р., 

диплом № 1508 від 

11.06.2005 р. про 

присвоєння 

кваліфікації – 

бухгалтер 

 

2. Інститут вищої 

кваліфікації КНТЕУ,  

підвищення 

кваліфікації  

за програмою 

семінару «Правові та 

практичні аспекти 

державних закупівель 

в Україні» 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СПК 

627756 від 27.05.2010 

р., реєстраційний №4 

3. Наукове 

стажування 

«ECONOMICS», 

Universiti “Prof. Dr. 

Asen Zlatarov” Burgas, 

Bulgaria, 145 hours, 

01.04.-30.07.2018, 

сертифікат №4104 від 

30.07.2018р. 

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. Жук О.С.  Особливості формування 

інституту довіри на ринку фінансових послуг  /  

М. В. Дубина, О. С. Жук, Л. М. Бондаренко // 

Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 

2. – С. 91-99. /Україніка наукова; CrossRef; 

Ulrich's Periodicals Directory;  Web of 

Science/Web of Knowledge; Index Copernicus 

(IC); EBSCO; OJS — Open Journal Systems; 

Наукова періодика України; Google Академія; 

ResearchBib(міжнародна ультидисциплинарная 

база даних наукових журналів); BASE: Bielefeld 

Academic Search Engine; WorldCat; РІНЦ; (2,8  

друк.арк.).  

 2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 
1. Жук О.С. Оцінка та аналіз впровадження 

системи проактивного управління розвитком 

ВПГ України / О.С. Жук // Технологический 

аудит и резервыпроизводства. – 2016. – № 1 

(27). – С. 25-30 [фахове видання; Міжнародні 

наукометричні бази: IndexCopernicus (IC), 

DirectoryofOpen Access Journals (DOAJ), 

Ulrich'sPeriodicalsDirectory, РІНЦ]; (0,45 

друк.арк.).   

2. Жук О.С. Характеристика факторів, що 

впливають на організаційно-економічне 

забезпечення інноваційного розвитку 

поліграфічної галузі / О.С Жук // 

„БізнесІнформ” – міжнародний науковий 

економічний журнал. – 2015. – №6. – С. 156-

161. [фахове видання; Міжнародні 

наукометричні бази: Ulrichsweb, RePEc, 

IndexCopernicus (IC), DirectoryofOpen Access 

Journals (DOAJ), CiteFactor]; (0,6 друк.арк.).  

3. Жук О.С. Характеристика факторів, що 

впливають на фінансові кризи в Україні / О.С. 

Жук, Я.Я. Швачка, І.Л. Желдак // Чернігівський 

науковий часопис: [електронний збірник 

наукових праць]. – Серія 1: Економіка і 

управління. – 2014. – №01. – С. 67-74. 



(0,5друк.арк.); [фахове видання; Міжнародні 

наукометричні бази: Міжнародного центру 

періодичних видань (ISSN InternationalCentre, 

м. Париж); Ulrich]. Особистий внесок автора: 

визначено зовнішні фактори, які впливають на 

фінансові кризи; (0,4 друк.арк.). 

4. Жук О.С. Сучасний стан ВПГ України / О.С. 

Жук // Вісник ЧДТУ. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – 

№4. – С.209-219. [фахове видання; Міжнародна 

наукометрична база РІНЦ]; (0,5 друк.арк.).  

5. Жук О.С. Система антикризового 

регулювання ВПГ Україні / О.С. Жук // Вісник 

ЖДТУ. – Серія: Економічні науки. – Житомир: 

Житомирський державний технологічний ун-т 

МОН України, 2013. – № 4 (66). – С. 220-228. 

[Міжнародна науково метрична база РІНЦ]; 

(0,5друк.арк.). 

6.Жук  О.С.  Фінансове  планування  на  

підприємствах  реального  сектору  економіки/  

О.  Гонта,  О. Кальченко,  О.  Жук//  Проблеми  

і перспективи економіки та управління. – 2017. 

– № 4 (12). – С. 128-133. [наукове фахове 

видання]; (2  друк.арк.).      

7. Жук О.С. Теоретико-прикладні основи й 

особливості застосування режиму інфляційного 

таргетування в Україні [Електронний ресурс]/  

О. В. Шишкіна,  О.  Жук, Ю. В. Краснянська//  

Фінансові дослідження. – 2017. – № 2 (3). – 

Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/; (3,3  

друк.арк.). 

3)наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

1.Жук О.С. Концептуальні засади розвитку 

видавничо-поліграфічного комплексу України / 

О.С. Жук, Н.В. Ткаленко // Теоретичні та 

прикладні аспекти сталого розвитку: 

функціональний, галузевий і регіональний 

вектори: [монографія] / за заг. ред. С.М. 

Шкарлет. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 

316 с. – С.96-113. (1,1 друк. арк.). 

2. Жук О.С. Форми та методи антикризового 

регулювання в Україні / Управління 

фінансовою санацією підприємств: [колективна 

монографія] / під заг. ред. к.е.н, проф. В.Г. 

Маргасової. – Чернігів: ТПК „Орхідея”, 2013. – 

605с. – C. 132-146; (1 друк. арк.). 



5) участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”:  
II International Scientific and Practical Conference 

“Ukraine,Bularia,EU:economic and social 

development trends” 27-30.06.2018. 

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. Жук О.С. Принципи організації системи 

антикризового регулювання ВПГ України / 

О.С. Жук // Актуальні теоретико-методологічні 

та організаційно-практичні проблеми 

державного управління: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 19-20 квітня 2015 р.). – Київ: КНЕУ, 

2015. – С. 56 59; (0,25 друк. арк.). 

2. Жук О.С. Методи та важелі антикризового 

регулювання видавничо-поліграфічної галузі 

України / О.С. Жук // Транснаціоналізація 

економічних систем: тенденції та перспективи 

розвитку: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 

2014 р.). – Миколаїв: Видавничий дім 

,,Гельветика”, 2014. – 316 с. – С. 301-303; (0,15 

друк. арк.).  

3. Жук О.С. Теорія фінансових криз та циклів в 

процесі забезпечення національної економіки / 

О.С. Жук // Формування 

конкурентоспроможної національної 

економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Херсон, 19-20 квітня 2013 р.). – 

Херсон:ХДУ, 2013. – С. 65 67. (0,2 друк. арк.)  

4.Zhuk O. S. Synthes is probabilistic model 

hierarchy thre at sofpublishin gandprinting 

industryin Ukraine / O. S. Zhuk // 

Sectoralandregionaleconomy. – 2015.– С. 143-

151; (0,5 друк.арк.). 

5.Жук О.С. Інноваційна діяльність як 

стратегічний пріоритет діяльності підприємств 

/ О.С. Жук // Проблеми та перспективи 

розвитку інноваційної діяльності в Україні: 



матеріали XI Міжнародної бізнес-форуму (м. 

Київ, 22 березня 2018 р.)/ відп. ред. А.А. 

Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. – 200 с. – укр., рос. та англ. мовами С. 90-

91. 

6. Жук Е.С. Трансформация управления 

финансами предприятий / Е.С. Жук // Украина, 

Болгария, ЕС: экономические и социальные 

тенденции развития: материалы II 

Международной научно-практической 

конференции (г.Бургас, Болгария, 27-30 июня 

2018 г.) – Бургас: Авангард Прима, 2018. – 194 

с. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 
(більше 10 років стажу практичної роботи за 

фахом). 

 - ДП МОУ «УАТК».Посада: економіст відділу 

організації праці та заробітної плати 

управління економіки та фінансів. Період 

роботи: 09.2002 – 11.2003 рр. 

- ВАТ УкрНДІАТ.Посада: бухгалтер. Період 

роботи: 11.2003 – 03.2004 рр., 03.2004 – 02.2007 

рр. за сумісництвом.  

- ЗАТ «Компанія індустріальні технології». 

Посада: головний бухгалтер. Період роботи: 

06.2004 – 07.2007 рр. 

- ТОВ «СОНОС». Посада: економіст з 

бухгалтерського налізу господарської 

діяльності товариства. Період роботи: 04.2007 – 

05.2009 рр. 

-ВАТ «УНДІСВД» КП ДАК 

«Укрвидавполіграфія». Посада: завідувач 

санітарної та вимірювальної лабораторії. 

Період роботи: 07.2009 – 04.2010 рр. 

-Державне спеціалізоване видавництво 

«Освіта». Посада: генеральний директор. 

Період роботи: 04.2010 – 10.2015 рр. 

 

Завідувач кафедри, 

д.е.н., проф. 

                                                                  
 

 

Г.В. Блакита 
 


