
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Освітня програма 29427 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 104

Повна назва ЗВО Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут"

Ідентифікаційний код ЗВО 02071180

ПІБ керівника ЗВО Сокол Євген Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kpi.kharkov.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/104

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 29427

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та 
міжнародних економічних відносин 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра загальної економічної теорії, кафедра міжкультурної комунікації 
та іноземної мови, кафедра економічної кібернетики та маркетингового 
менеджменту, кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, кафедра 
соціології та політології, кафедра економічного аналізу і обліку, кафедра 
права, кафедра українознавства, культурології та історії науки, кафедра 
філософії, кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики, 
кафедра фізичного виховання

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 132981

ПІБ гаранта ОП Посохов Ігор Михайлович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Olena.Artiushenko@khpi.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-525-03-84

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-343-27-37
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку фахівців зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня освіти 
було започатковано в 2017 р. згідно потреб сучасного ринку праці, вектору Європейської інтеграції України та 
отримання Україною безвізового режиму (Наказ МОН України від 22.05.2017 № 100-л). Освітня програма 
«Міжнародні економічні відносини» була розроблена в 2016 р., після аналізу ринку праці, ринку підготовки 
фахівців та потреб роботодавців зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» в місті Харкові та східному 
регіоні України. До розробки освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» були залучені викладачі за 
фахом, з яких була утворена проектна група та  група забезпечення спеціальності, фахівці навчального відділу, 
керівний склад НТУ «ХПІ», роботодавці за фахом, органи студентського самоврядування економічного факультету 
та університету. Освітня програма є нормативним документом НТУ «ХПІ», яка визначає термін навчання, містить 
вимоги до змісту та рівня освітньої підготовки бакалаврів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 
Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня освіти була затверджена 
Вченою радою НТУ «ХПІ» 25.11.2016 р. (перша редакція), та продовжує діяти зі змінами. В травні 2017 року 
інформація про освітню програму була включена до Правил прийому НТУ «ХПІ» після оприлюднення Наказу МОН 
України від 22.05.2017 № 100-л та на освітню програму був оголошений набір. Перша редакція зі змінами врахувала 
пропозиції студентів, викладачів та роботодавців, була затверджена рішенням Вченої ради НТУ «ХПІ» (Протокол № 
6 від 6.07.2018 р.). Нова редакція ОП «Міжнародні економічні відносини» зі змінами, що враховують положення 
затвердженого Стандарту вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня освіти, затвердженого наказом МОН України від 
04.03.2020 р. № 357, пропозиції викладачів кафедр, які забезпечують освітній процес ОП, стейкхолдерів та 
результати опитування студентів, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої 
освіти, була затверджена Вченою радою НТУ «ХПІ» (Протокол №4  від 03.07.2020 р.). Програма орієнтована на 
оволодіння системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, 
необхідними для забезпечення ефективної діяльності. Зміст ОП постійно оновлюється, згідно існуючих вимог до 
фахівців спеціальності, нормативної бази, результатів анкетування студентів, рекомендацій роботодавців, 
академічної спільноти, органів студентського самоврядування  та попиту сучасного ринку праці. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 35 33 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 46 43 4 0 0

3 курс 2018 - 2019 70 54 5 0 0

4 курс 2017 - 2018 43 37 2 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 20514 Міжнародна економіка
22729 Міжнародні бізнес-структури
29427 Міжнародні економічні відносини

другий (магістерський) рівень 29428 Міжнародні економічні відносини
30575 Міжнародні економічні відносини

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 282386 91582

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

282386 91582

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП 2020.pdf 4Lr4S55ykUkZ8BS23CdcDi280fssxaU2ATUe79x4fhE=

Освітня програма ОПП 2018 (2019).pdf Q9pqVmP5g3N2XSAk8SFIl5s9QS6Moksbv4CyLlNHMgE
=

Освітня програма ОПП 2016.pdf J8tpYlsha8lBIPippt0Lqd8CLyq98FbkIhS+eUdiHfQ=

Навчальний план за ОП Плаг_2020 .pdf oMVA8p/NVw3+aSpCCXptkQufZyGZWo4iIDhnSWvQl2I
=

Навчальний план за ОП План_2018 .pdf lOCq67xfhdkh6zB42RIaqlG43uEB7jCfw8d3unyvAJ0=

Навчальний план за ОП План_2016 .pdf UfmBwa/If2nmrJ8Sbx4KPZIyXQv256Ga//E2vwY4JfA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія.PDF n86pdxbE3AX5MPBlqlfKnRbe8IOGNUptgbb1GJh6Ot4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рицензія-відгук.pdf ePBYrFLG2Ynl+7RAV5ietzuyNUWz9Zv7V9d3k2TTq/g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за 
освітнім ступенем «бакалавр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних вирішувати практичні 
проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, 
бізнес-структур та бізнес-процесів, міжнародної економіки, міжнародних фінансів, управління організаціями в 
умовах невизначеності та ризику на засадах оволодіння системою фахових компетентностей, здатних здійснювати 
професійну дослідницьку діяльність.
Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-
економічного світогляду майбутнього професіонала у сфері міжнародної діяльності та міжнародних економічних 
відносин.
Акцент ОП «Міжнародні економічні відносини» робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей 
щодо міжнародної діяльності мультинаціональних та транснаціональних компаній в умовах глобалізації та 
економічної інтеграції для забезпечення їх сталого розвитку та реалізації економічних та соціальних інтересів, 
використання інноваційних технологій, підходів і методів управління організаціями та поглибленого знання 
іноземних мов та перекладу. Особливостями (унікальністю) програми є її багатопрофільність, яка передбачає 
можливість фахового спрямування за такими напрямами: міжнародна економіка, міжнародні бізнес-структури та 
передбачає навчання студентів українською та англійською мовами.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» відповідають місії НТУ «ХПІ») 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/mission/) та Стратегічному плану розвитку НТУ «ХПІ» на 2019-2025 роки, 
що розміщений на сайті НТУ «ХПІ» (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-na-

Сторінка 4



2019-2025-roky/). Стратегічні напрями діяльності університету, які визначають його довгостроковий курс, 
відображені у місії НТУ «ХПІ». Місія досягається здійсненням ефективної, цілеспрямованої освітньої, науково-
інноваційної та виховної діяльності, забезпечення якості вищої освіти на основі збереження і розвитку традицій 
класичного університету. Стратегічний план розвитку НТУ «ХПІ» на 2019-2025 роки передбачає подальший 
розвиток університету до досягнення їм світового рівня на період до 2025 року в галузі освіти, науки, методичної 
роботи, інформаційних технологій, міжнародної діяльності, розвитку матеріальної бази, виховної, спортивно-
масової роботи та соціального захисту, фінансування діяльності університету та містить програму розвитку 
університету, що розкриває планування та виокремлення на це відповідних ресурсів університету.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Основні цілі та програмні результати навчання для обов’язкових компонентів ОП «Міжнародні економічні 
відносини» були сформовані групою забезпечення спеціальності на підставі пропозицій здобувачів вищої освіти та 
результатів їх опитування і безпосередньої їх участі в засіданнях кафедри (Протокол засідання кафедри №10  від 
17.05.2018 р.). 
В 2018 році, враховуючи пропозиції здобувачів вищої освіти, в ОП та навчальному плані спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини» було збільшено вивчення освітньої компоненти «Іноземна мова» (до 31 кредиту ЄКТС), 
скореговані назви та запроваджено вивчення освітніх компонентів «Основи міжнародного менеджменту» (3 
кредити ЄКТС), «Міжнародні стандарти фінансової звітності» (4 кредити ЄКТС), «Міжнародний маркетинг» (4 
кредити ЄКТС), «Теорія і практика зовнішньої торгівлі» (3 кредити ЄКТС) та уточнено окремі теми навчальних 
дисциплін (Основи світової економіки, Міжнародні стандарти фінансової звітності).

- роботодавці

Освітня програма була переглянута з урахуванням інтересів та пропозицій роботодавців (протокол кафедри №10 від 
17.05.2018р.). Директора державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств 
коксохімічної промисловості» д.е.н. Віктора Рудики який запропонував в освітній програмі посилити блок 
дисциплін, які спрямовані на більш професійне освоєння майбутніми фахівцями англійської мови. Директора ТОВ  
«ZAUBER-manicure»  Надії Ткачової, яка запропонувала впроваджувати викладання окремих дисциплін освітньої 
програми на англійській мові.
Під час перегляду освітньої програми посилено компетентності дисциплін, які спрямовані на освоєння майбутніми 
фахівцями англійської мови та збільшено кількість кредитів, впроваджено викладання окремих дисциплін освітньої 
програми на англійській мові. 
В ОП було враховано, пропозиції і рекомендації роботодавців. Генерального директора ПАТ «Інститут Харківський 
промтранспорт» Павла Волошина вважає, що для майбутнього розвитку спеціальності збільшити долю практичної 
підготовки, залучати професіоналів-практиків, представників міжнародного бізнесу для проведення кейсів, 
тренінгів, семінарів. Директора ТОВ «Константа» Лариси Пижової, враховуючи особливості діяльності цього 
підприємства та його досвід в реалізації міжнародних проектів з розвитку територіальних громад,  рекомендує 
розробникам ОПП зробити наголос на зростанні їх ролі в умовах сучасної глобальної економіки як суб’єктів 
міжнародних економічних відносин в Україні і в світі. 

- академічна спільнота

Цілі та програмні результати навчання ОП отримали позитивні рецензії-відгуки від представників академічної 
спільноти, а саме Ігоря Журби, д.е.н., професора, завідувача кафедри міжнародних відносин та туризму, К.В. 
Кавтуненко, д.е.н., професора, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
Одеського національного політехнічного університету, В.В. Храпкіної, д.е.н., професора кафедри маркетингу та 
управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», Д.В. Солохи, д.е.н., професора, 
декана факультету економіки Донецького державного університету управління, Андрія Почтовюка, д.е.н., 
професора, декана факультету економіки та управління Кременчуцького національного університету імені М. 
Остроградського.
Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані рекомендації представників 
академічної спільноти, а саме:
освітньо-професійну програму бажано складати після консультацій із науковцями та потенційними роботодавцями, 
які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності; рекомендовано більше уваги приділити навчальній 
практиці, різноманіття форм якої передбачає вивчення інтерактивних форм навчання; врахування вимог 
роботодавців при формуванні дисциплін професійного циклу, а саме поєднання економічних, менеджерських, 
маркетингових дисциплін і дисциплін міжнародної спрямованості, освоєння іноземних мов, викладання ряду 
дисциплін на іноземних мовах.

- інші стейкхолдери

-

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Під час розробки та перегляду освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» групою забезпечення 
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проводився моніторинг тенденцій розвитку спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  на ринку праці. 
Цілі та програмні результати навчання ОП відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці таким 
чином: комплексний характер освітнього процесу, практичну та мовну підготовку здобувачів вищої освіти, широку 
участь студентів та викладачів освітньої програми у міжнародних проектах, використання сучасних технологій в 
освітньому процесі. Ці цілі та програмні результати досягаються за допомогою вивчення дисциплін («Світове 
господарство та міжнародні економічні відносини», «Економічна дипломатія», «Діловий протокол та етикет», 
«Теорія та практика перекладу: теорія фахового перекладу», «Теорія та практика перекладу: практикум фахового 
перекладу», «Тренінг Практика міжнародних економічних відносин») зміст яких постійно переглядається з 
урахуванням розвитку спеціальності та тенденціями ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формування цілей та програмних результатів навчання було враховано галузевий та регіональний контекст. 
Базовими документами щодо галузевого та регіонального контексту є: Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» 
(п. 2. Мета реалізації Стратегії та вектори руху, п.3. Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії, 
п.4. Стратегічні індикатори реалізації Стратегії https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015) та Стратегія розвитку 
Харківської області на період з  2021 – 2027 роки (https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-
administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/717/102538) 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Міжнародні економічні відносини» групою 
забезпечення було досліджено та враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм з підготовки 
бакалавра з міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки та міжнародного бізнесу а саме: 
Харківського економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського національного економічного університету ім. В. 
Гетьмана, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного авіаційного 
університету, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного університету, 
Сумського державного університету, Ужгородського національного університету та, зарубіжних університетів: 
Німеччини (Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, Університету прикладних наук Рейн-Вааля, 
Вюрцбурзького університету імені Юліуса і Максиміліана), Польщі (Жешувського політехнічного університету), 
Угорщини (Університету Мішкольца), Греції (Університету Західної Аттики), Латвії (Балтійського науково-
дослідного інституту проблем трансформації економічного простору), зокрема шляхом співпраці з даними 
університетами, вивчення групою забезпечення спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітніх 
програм та матеріалів на сайтах даних ЗВО, стажування викладачів та студентів освітньої програми у цих 
університетах.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом МОН від 04.03. 2020 року № 357 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-
vidnosyny-B.pdf). Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» дозволяє досягти програмних результатів 
навчання шляхом впровадження в освітній процес таких навчальних дисциплін:
- Вступ до спеціальності,
- Міжнародні організації та міжнародна діяльність,
- Світове господарство та міжнародні економічні відносини,
- Основи міжнародних економічних відносин: Розвиток ЗЕД України,
- Управління ризиками транснаціональних корпорацій,
- Середовище міжнародних економічних відносин та моделі економічного розвитку,
- Основи міжнародних розрахунків та інвестицій,
- Основи міжнародного менеджменту та маркетингу,
- Технології та методи міжнародних економічих відносин,
- Теорія та практика перекладу: теорія фахового перекладу,
- Міжнародна торгівля та економічне співробітництво,
- Конфліктологія та теорія переговорів у  сфері міжнародних економічних відносин,
- Ціноутворення на світових товарних ринках,
- Теорія та практика перекладу: практикум фахового перекладу,
- Міжнародна економіка,
- Тренінг Практика міжнародних економічних відносин,
- Міжнародне право та документообіг у сфері міжнародних економічних відносин,
- Оцінювання результатів міжнародних бізнес-структур,
- Економічна дипломатія, діловий протокол та етикет.
Разом з виконанням кваліфікаційної роботи та введенням в навчальний процес сучасних освітніх технологій.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом МОН від 04.03. 2020 року № 357 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-
vidnosyny-B.pdf)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

168

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

72

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Предметною областю спеціальності «Міжнародні економічні відносини» є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 
сфері міжнародних економічних відносин, що дозволяє забезпечувати професійну підготовки фахівців, здатних 
вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері міжнародних економічних відносин, 
міжнародних бізнес-структур та бізнес-процесів, міжнародної економіки, міжнародних фінансів. Основний фокус 
освітньої програми полягає у формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо міжнародної діяльності 
мультинаціональних та транснаціональних компаній в умовах глобалізації та економічної інтеграції для 
забезпечення їх сталого розвитку, реалізації економічних та соціальних інтересів та поглибленого вивчення 
іноземних мов та переклад. Програма є багатопрофільною та передбачає практичну підготовку для формування 
навичок у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародних бізнес-процесів, міжнародної економіки. 
Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-
економічного світогляду майбутнього професіонала у сфері міжнародної діяльності та міжнародних економічних 
відносин.
Таким чином освітня програма  відповідає предметній області спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Згідно Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін  НТУ «ХПІ» 
(Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 23 лютого 2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-pro-poryadok-realizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-
navchalnih-distsiplin2018__032020.doc). Це положення містить процедуру реалізації студентами права на вільний 
вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти ОП реалізується шляхом формування індивідуального 
навчального плану студента, що містить як перелік обов’язкових компонентів освітньої програми, так і перелік 
вибіркових компонентів освітньої програми – дисципліни, які обрані студентами з переліку дисциплін вільного 
вибору.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачам вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня 
освіти згідно Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін  НТУ 
«ХПІ» (Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 23 лютого 2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-pro-poryadok-realizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-
navchalnih-distsiplin2018__032020.doc) пропонується обрати навчальні дисципліни вибіркових компонент освітньої 
програми із переліку дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки, який додається до навчального 
плану та  із загально університетського каталогу дисциплін який розміщений на сайті університету 
(http://www.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/DVV-2020-2021-3.pdf) та щорічно оновлюється. 
Студенти он-лайн заповнюють заяву-анкету, тобто обирають вибіркову складову освітньої програми «Міжнародні 
економічні відносини» та надсилають ці анкети до дирекції. Після чого до початку навчального року студент пише 
заяву з переліком вибіркових дисциплін на підставі якої дирекція Навчально-наукового інституту економіки, 
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менеджменту та міжнародного бізнесу формує Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітня програма та навчальний план спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» в НТУ «ХПІ» 
передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що включає переддипломну практику (6 кредитів 
ЄКТС) на підприємствах з якими підписані договори на проходження практики студентами, про партнерство та 
співпрацю 
(https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/EkvEgb5tsLtNmmoY72vcPw4BVSa-
hHUg4TanHXmVaW3sxQ?e=7cnfeX). Метою переддипломної практики (8 сем., 6 кредитів ЄКТС) є формування 
професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних 
ринкових умовах (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-2/). Обговорення з 
роботодавцями змісту програм практик дало змогу визначити відповідні компоненти для того, щоб отримані 
здобувачами під час практик компетентності стали корисними в їх подальшій професійній діяльності. Практична 
підготовка здобувачів вищої освіти формує здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері міжнародних 
економічних відносин. В навчальному плані та освітній програмі «Міжнародні економічні відносини» 2020 року, 
передбачено впровадження дисципліни «Тренінг Практика міжнародних економічних відносин», що дозволить 
посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти ОП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» дозволяє здобувачам вищої освіти  набувати соціальних 
навичок (soft skills) упродовж всього періоду навчання на освітній програмі через освітні компоненти, що формують 
основні загальні компетентності «Історія та культура України», «Іноземна мова», «Українська мова», та через фахові 
освітні компоненти, наприклад «Вступ до спеціальності», «Економічна дипломатія, дипломатичний протокол та 
етикет», «Міжнародні економічні відносини», «Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій», «Теорія 
та практика перекладу», «Міжнародний бізнес». Здобувачі вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини» 
беруть участь у студентських організаціях: студентському самоврядуванні; студентському науковому товаристві; 
первинній профспілковій організації студентів, що дозволяє вдосконалювати комунікативні навички. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На даний час професійного стандарту зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини, що акредитується, не 
існує.
Зміст ОП враховує вимоги Національного класифікатора професій ДК 003:2010. Згідно Національного 
класифікатора професій ДК 003:2010 та результатів навчання ОП «Міжнародні економічні відносини»,  випускники 
освітньої програми можуть працювати за такими професіями:
1120.3 Дипломатичні представники.
21311 Дипломатичний агент;
21314 Дипломатичний кур’єр;
24664 Секретар дипломатичного агентства
3439 Віце-консул;
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі;
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань;
3421 Торговельний брокер (маклер);
3436.1 Референт;
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);
2441.2 Консультант з економічних питань;
131 Керівники малих підприємств без апарату управління.
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.
2441.2 Економісти
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг навчального навантаження студента, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання, 
розраховується у кредитах ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 годин. Навантаження студента денної форми 
навчання становить 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Тривалість навчального тижня не перевищує 1,5 кредитів 
ECTS (45 годин), навчального дня – не більше 9 академічних годин. Основними видами навчальних занять на ОП 
«Міжнародні економічні відносини» є: лекції; практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації. 
Відповідно існуючим вимогам загальна кількість навчальних дисциплін в навчальному плані ОП не перевищує 8 на 
семестр та 16 на навчальний рік. Обсяг дисциплін становить від 3 до 6 кредитів ECTS. Згідно ст. 62 Закону України 
«Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) загальний обсяг вибіркових навчальних 
дисциплін в навчальному плані та освітній програмі становить не менш як 25% від загального обсягу кредитів 
дисциплін теоретичної підготовки. 
Співвіднесення обсягу кредитів освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти у 
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навчальному плані складає:
1. Цикл загальної підготовки – 80 кредитів, 35% (аудиторні), 32% (самостійна)
2. Спеціальна (фахова) підготовка – 88 кредитів, 31% (аудиторні) 40% (самостійна)
3. Вибіркові освітні компоненти (цикл професійної підготовки) – 72 кредити, 34% (аудиторні), 28% (самостійна).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://vstup.kpi.kharkov.ua/korisni-posilannya-dlya-abituriientiv/normatygni-dokumenty/?
fbclid=IwAR38EDcauCcXp4S7Ls4MNesrklEZAwetV-jRq8xmeLZc8hLecpxLrtLmerQ

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на ОП Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
відображені у Правилах прийому до «НТУ ХПІ».  Правила прийому є чіткими та зрозумілими для абітурієнта, не 
містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО (http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2020/12/pravyla-pryiomu-ntu-khpi-2021.pdf), процедури повністю визначені відповідно до ОП 
«Міжнародні економічні відносини», що відповідає вимогам частини п’ятої статті 44 Закону України «Про вищу 
освіту». Вступник повинен продемонструвати здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для 
відповідного рівня. Згідно з вимогами, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом відбувається на 
конкурсній основі. 
Для вступу на 1 курс на освітню програму приймаються абітурієнти, які мають сертифікати ЗНО: конкурсна 
пропозиція 292-1 Міжнародні економічні відносини (українська мова та література, іноземна мова, географія або 
математика), конкурсна пропозиція 292-2 Міжнародні бізнес-структури (українська мова та література, історія 
України, іноземна або математика), конкурсна пропозиція 292-3 Міжнародна економіка (українська мова та 
література, історії України, географія або математика). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Результати навчання, отриманих в інших ЗВО, визнаються та зараховуються відповідно до таких документів: 
Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ», підрозділи 1.4, 10.2, тощо (Затверджено Вченою радою 
НТУ «ХПІ», Протокол № 1 від 27.01.2017 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-2017_01_27_.doc), 
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників університету (зі змінами та доповненнями) (Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ», Протокол № 2 від 
23.02.2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/POLOZHENNYA-pro-
akademichnu-mobilnist-studentiv-universitetu-2018_final19.doc), Положення про порядок реалізації студентами права 
на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ» (Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ», Протокол № 2 від 
«23» лютого 2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-
pro-poryadok-realizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018__032020.doc). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» приймають участь у реалізації 
академічної мобільності із зарубіжним вузами-партнерами.
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/mizhnarodna-diyal-nist/) Міжнародні партнери НТУ «ХПІ» 
(http://www.kpi.kharkov.ua/rus/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodni-partneri-ntu-hpi/).
Практика застосування вказаних правил на  ОП «Міжнародні економічні відносини» підтверджується прикладами 
визнання в НТУ «ХПІ» результатів навчання одержаних в закладах вищої освіти Європейського Союзу: за 
програмою Еразмус+ 2019-2020 навчальний рік Мішкольцкий університет (Угорщина) – студенти 3 курсу Золенко 
Вікторія, Лаврук Аліна, Красношапка Андрій, Університет міста Вюрцбурга (Німеччина) – студент 3 курсу 
Архіпенков Андрій, програма мобільності DAAD 2020-2021 навчальний рік Університет прикладних наук Карінтії 
(Австрія) студент 3 курсу Давидюк Роман (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Eh0cju9bT-
1Ijtvuqu3GWDQBd8GPuagqDkYnIk7WqBL1xg?e=VZrfnV). Викладачі ОП визнають результати навчання, отримані в 
інших ЗВО та перезараховують навчальні дисципліни студентам. Другим прикладом є визнання в НТУ «ХПІ» 
результатів навчання одержаних в коледжах та технікумах, на підставі диплому молодшого спеціаліста, під час 
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вступу та зарахування абітурієнтів на другий курс ОП Міжнародні економічні відносини, студенти Бірюкова 
Вероніка та Стельмах Анна, 2020 рік.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Документом про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є Положення про організацію 
освітнього процесу в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», розділ 9 
(Затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ», Протокол № 1 від «27» січня 2017 р.) 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc). Доступність даного положення забезпечується його розміщенням на сайті університету у 
вільному доступі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Прикладів застосування вказаних правил на освітній програмі  «Міжнародні економічні відносини» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Основними формами та методами навчання відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НТУ 
«ХПІ» (затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ», Протокол № 1 від 27 січня 2017 р (п.8), 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc), силабусів і робочих програм навчальних дисциплін 
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-
vidnosyny-2/) є лекційні, практичні заняття, лабораторні заняття, індивідуальні занятт, тренінги, самостійна робота 
студента. Використовуються як традиційні форми і методи навчання, так і інноваційні методи (метод кейс-стаді, 
ділові ігри, тренінги), інтерактивні методи під час дистанційного навчання студентів (проведення дистанційних 
лекцій та практичних занять з використанням програм ZOOM, ТЕАМS). Вказані методи і форми навчання сприяють 
досягненню програмних результатів навчання. В таблиці 3 наведено матрицю відповідності програмних результатів 
навчання освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання ОП «Міжнародні економічні відносини».

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу що відображене в наступних 
документах: Методичних рекомендаціях щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм; 
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників університету; Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних 
дисциплін (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-pro-
poryadok-realizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018__032020.doc); Положення про 
організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ». 
Студенти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, приймаючи участь у формуванні освітніх 
програм, виборі навчальних дисциплін, використанні різноманітних педагогічних методів. Студентоцентрований 
підхід передбачає взаємоповагу між студентом і викладачем, наявність процедур реагування на студентські скарги.
При виборі форм і методів викладання навчальних дисциплін були враховані результати опитувань здобувачів 
вищої освіти, щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання за освітньою програмою «Міжнародні 
економічні відносини». Результати опитування здобувачів вищої освіти ОП МЕВ 
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/analiz-ta-rezultati-anketuvannya-studentiv-2/).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів університету здобувачі вищої освіти мають право 
здійснювати навчання в закладі-партері. НТУ «ХПІ» має велику чисельність міжнародних партнерів серед 
закордонних закладів вищої освіти та компаній (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodni-
partneri-ntu-hpi/), бере активну участь в міжнародних організаціях та програмах: є членом Альянсу університетів за 
демократію (AUDEM), Ради Європейської асоціації університетів, Чорноморської Мережі університетів (BSUN), 
Євразійської асоціації університетів
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/uchast-v-mizhnarodnih-organizatsiyah-i-programah/). Студенти 
ОП «Міжнародні економічні відносини» активно реалізують свої права на академічну мобільність та беруть активну 
участь у програмах міжнародних обмінів (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodnij-
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obmin/). На кафедрі реалізований проект академічної мобільності Еразмус+: 2019-2020 н.р. Мішкольцкий 
університет (Угорщина) – студенти 3 курсу Золенко В., Лаврук А., Красношапка А., Університет міста Вюрцбурга 
(Німеччина) – студент 3 курсу Архіпенков А., програма мобільності DAAD 2020-2021 н.р. Університет прикладних 
наук Карінтії (Австрія) студент 3 курсу Давидюк Р.
Накази про відрядження за кордон (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Eh0cju9bT-
1Ijtvuqu3GWDQBd8GPuagqDkYnIk7WqBL1xg?e=VZrfnV).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачам вищої освіти під час реалізації освітнього процесу забезпечено вільний доступ до сайту випускаючої 
кафедри, на якому розміщена ОП «Міжнародні економічні відносини», робочі програми навчальних дисциплін, 
силабуси (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny-2/), які містять інформацію щодо змісту, цілей, критеріїв та процедур оцінювання знань, 
компетентностей та очікуваних результатів навчання за дисциплінами. Здобувач вищої освіти після ознайомлення з 
документами до початку навчального року має можливість отримати кваліфіковану консультацію викладачів 
навчальних дисциплін. В ЗВО в рамках виконання стратегії діджиталізації впроваджено електронні кабінети 
студентів, в яких студент може ознайомитись з електронними заліковими книжками, що містять поточні оцінки за 
дисциплінами семестру, що є передовою практикою впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес 
за ОП «Міжнародні економічні відносини» (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2020/01/14/u-studentiv-hpi-novi-
elektronni-zalikovi-knyzhky/). Графік організації освітнього процесу та розклади атестаційних тижнів (сесій) 
наведено за посиланням (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/zaviduvacham-kafedr/). Результати опитування студентів 
щодо надання інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах 
окремих ОК (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/analiz-ta-rezultati-anketuvannya-studentiv-2/).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень відбувається шляхом активної участі студентів у науково-дослідній роботі 
кафедри. Відповідно до наукової діяльності кафедри та викладачів ОП здобувачі вищої освіти приймають участь у 
конференціях MicroCad магістрів та аспірантів та у міжнародній Internet-конференції студентів «ФОРВАРД», яка 
проводиться за підтримки випускаючої кафедри (http://hpi.kh.ua/forum/index.php?
s=373f5af02d24c394e846a3500e1d667a) та багатьох міжнародних і всеукраїнських конференціях. Участь у конкурсах 
студентських наукових робіт (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/studentska-naukova-robota-2/): 
1. Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світо системи» 
(організатори Київський національний торговельно-економічний університет та Українська асоціація зовнішньої 
політики) галузь знань: «Міжнародні відносини» спеціальність «Міжнародні економічні відносини», студентка 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» НТУ ХПІ Лаврук А.І. (БЕМ-97 А (ЕК)) вийшла у ІІ тур конкурсу 
(15 найкращих робіт). 
2. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science» (Одеська національна академія харчових 
технологій, 2018-2019 н.р.) студентки 2 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Потькало А.Ф., 
Покришко К.С., група БЕМ-97 Б (ЕК) отримали результат 79,7 балів з 90 можливих та зайняли 4 місце зі 142 робіт, 
нагороджені сертифікатами.   
3. На кафедрі під керівництвом викладачів освітньої програми працюють наукові гуртки, в яких беруть участь 
здобувачі вищої освіти (Наказ НТУ «ХПІ» № 113 ОД від 28.02.2019 «Про затвердження студентських науково-
творчих об’єднань»)), студенти продовжують дослідні пошуки в межах участі у літніх науково-освітніх школах, де 
об’єднуються молоді вчені.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

На основі результатів наукової діяльності кафедри гарант освітньої програми разом із групою забезпечення та 
викладачами спеціальності проводять моніторинг та аналіз освітніх компонентів освітньої програми, сучасних 
досягнень, практик і публікацій у галузі Міжнародні відносини та розробляють рекомендації з оновлення та 
удосконалення освітніх компонентів освітньої програми, які розглядаються та затверджуються на засіданнях 
кафедри. На випускаючій кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких висвітлюються тенденції 
сучасних технологій у галузі педагогіки та методики викладання, розглядається передовий досвід отриманий 
викладачами під час проходження наукових стажувань та підвищення кваліфікації за кордоном (як правило в 
країнах Європейського союзу): за останні роки багато викладачів кафедри, які забезпечують освітній процес за ОП 
«Міжнародні економічні відносини» та кураторів груп цієї освітньої програми пройшли наукові стажування та 
підвищення кваліфікації за кордоном, а саме проф. Посохов І.М., проф. Черепанова В.О., доц. Новік І.О., доц. 
Гарник Л.П., проф. Матросова В.О., проф. Савченко О.І., доц. Скворчевський О.Є., доц. Проскурня О.М., ст. викл. 
Гармаш С.В., доц. Побережний Р.О., доц. Маслак М.В. які доповідали про досвід отриманий під час закордонних 
стажувань та підвищення кваліфікації (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Ejh7oDyR1UpDiHr-
4LW9XRkBYEYaHmXI7wAO1lT72188AQ?e=4uuSc8). Перегляд змісту освітніх компонентів відбувається за потреби, а 
фактично один раз на рік. Наприклад були оновлені дисципліни: Світова та конкурентна політика країн 
Європейського союзу, Планування світових товарних ринків, Інноваційна діяльність у міжнародній економіці, 
Міжнародна логістика. (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/3-2/)
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

В НТУ «ХПІ» розроблена Стратегія інтернаціоналізації Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», Протокол № 1 від 26.01.2018 (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-
yazki/strategiya-internatsionalizatsiyi/), згідно якої студенти мають право: на мовну підготовку, студентську 
мобільність, участь у спільних освітніх програмах, залучення до науково-дослідної роботи з міжнародної тематики. 
Викладачі та здобувачі вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини» беруть активну участь у міжнародних 
проектах (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/mizhnarodna-diyal-nist/, http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/programa-
korotkostrokova-kreditna-mobilnist/): здобувачі – Erasmus+ у другому семестрі 2019-2020 н.р. в університеті міста 
Мішкольца в Угорщині (3 курсу Золенко В.С., Лавру А.Р., Красношапка А.), міжнародний проект DAAD 2019-2020 
н.р. Університет м. Вюрцбурга (студент Архіпенков А.) (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Eh0cju9bT-
1Ijtvuqu3GWDQBd8GPuagqDkYnIk7WqBL1xg?e=VZrfnV); викладачі – міжнародний проект DAAD  наукове 
стажування в Магдебургському університеті (Німеччина) у першому семестрі 2019-2020 н.р. доц. Новік І.О., проф. 
Матросової В.О., ст. викл. Маслак М.В. (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Ejh7oDyR1UpDiHr-
4LW9XRkBYEYaHmXI7wAO1lT72188AQ?e=4uuSc8).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Міжнародні економічні відносини» відбувається 
на підставі Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» (пункт 8.5) 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc). Основні види контрольних заходів: вхідний контроль – сприяє реалізації 
індивідуального підходу в процесі викладання дисципліни та визначенні форм і методів проведення занять та 
організації освітнього процесу; поточний контроль – відбувається під час семінарських, практичних/лабораторних 
занять та виконання завдань самостійної роботи, засоби поточного контролю здобувачів вищої освіти та система 
оцінювання відображена викладачами у РПНД та силабусах (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-
metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/), що містить контрольні завдання 
до практичних занять; тести, модульні контрольні роботи; семінари, доповіді, дискусії, розв’язання кейсів та 
завдань. Підсумковий контроль – проводиться у формі екзамену або диференційованого заліку в обсязі навчального 
матеріалу визначеного робочою навчальною програмою конкретної навчальної дисципліни та атестація студентів 
яка встановлює відповідності засвоєних студентами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей згідно 
вимогам стандартів вищої освіти. Атестація передбачена на 4 курсі у формі кваліфікаційної роботи. Положення про 
критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів НТУ «ХПІ» (Протокол Вченої ради НТУ 
«ХПІ» № 2 від 23 лютого 2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-kriteriyi-ta-sistemu-otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-
studentiv-2018oblozhka.doc); Положення про моніторинг результатів навчання студентів Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 3 від «01» березня 2019 
р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Polozhennya-pro-monitoryng-2019-
1.doc). 
У випадку запровадження карантину під час пандемії та інших форс мажорних ситуацій застосовуються дистанційні 
форми навчання та контролю. Так  у травні 2020р. в зв’язку з введенням карантину була запроваджена дистанційна 
форма контролю  (Наказ № 235 ОД від 29 травня 2020 р.  «Про порядок організації поточного, семестрового 
контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в НТУ «ХПІ») 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2020/06/05/poryadok-provedeniya-semestrovogo-kontrolya-v-hpi-prikaz/), який 
регламентує використання засобів поточного контролю з використанням дистанційних технологій. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів (вхідний, поточний, підсумковий контроль, атестація студентів) 
забезпечуються на підставі Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ» (П.8.5) 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc). Чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів 
забезпечуються: ретельним плануванням контрольних заходів викладачами ОП, роз’яснювальною роботою щодо 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень зі здобувачами вищої освіти на початку 
навчального семестру, проведенням методичних семінарів та тренінгів з розробки різних форм контрольних засобів 
(модульних контрольних робіт, екзаменаційних білетів). Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти забезпечуються згідно Положення про критерії, систему оцінювання знань, вмінь і про рейтинг 
студентів НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-
kriteriyi-ta-sistemu-otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-studentiv-2018oblozhka.doc). Сайт кафедри містить РПНД 
та силабуси дисциплін, в яких наведено контрольні заходи і критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
ОП (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-
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ekonomichni-vidnosyny-2/).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку кожного семестру викладачі дисциплін ОП «Міжнародні економічні відносини» доводять до здобувачів 
вищої освіти інформацію, про контрольні заходи та сайт випускаючої кафедри що містить РПНД, силабуси та 
методичні вказівки до виконання курсових робіт навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом. 
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-
vidnosyny-2/), в яких наведено контрольні заходи та технології оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
(індивідуальних завдань, курсових робіт, модульних контрольних робіт, заліків, іспитів) та критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (контроль відбувається згідно шкали оцінювання знань та умінь: 
національної та ЄКТС). Інформація про контрольні заходи під час екзаменаційних сесій (розклад заліків, екзаменів) 
відкрита та оприлюднюється на сайті Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу (http://web.kpi.kharkov.ua/emmb/) на дошках оголошень кафедри, дирекції ННІ ЕММБ.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів ОП Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» в НТУ «ХПІ» відповідають стандарту вищої освіти зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-
econom-vidnosyny-B.pdf), підсумкова атестація здобувачів вищої освіти відбувається, публічно та відкрито, у виді 
публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується видачею документу державного зразка 
про присудження їм ступеня бакалавра.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів за ОП «Міжнародні економічні відносини» регулюється: Положенням 
про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» (Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 1 від 27.01.2017 р.) – є 
нормативним документом, що регламентує організацію освітнього процесу у відповідності до існуючих державних 
та міжнародних стандартів вищої освіти та містить мету, принципи і форми організації освітнього процесу, форми 
навчання, навчальний час студента і викладача, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc), Положенням про екзаменаційну комісію в НТУ «ХПІ»  (Протокол Вченої ради НТУ 
«ХПІ» № 1 від 27.01.2017 р.) – визначає порядок атестації здобувачів вищої освіти, формування та організацію 
роботи екзаменаційної комісії НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA-pro-ekzamenatsijnu-komisiyu-2017_01_27_zmina-15_07_2019-
1.rar), Положенням про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів НТУ «ХПІ» 
(Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 23.02.2018 р.) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-kriteriyi-ta-sistemu-otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-
studentiv-2018oblozhka.doc), що регламентує систему оцінювання знань та вмінь студентів та рейтингову систему 
оцінювання НТУ «ХПІ».

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» (8.5-8.7) (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-2017_01_27_.doc), 
Положення про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів НТУ «ХПІ» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-kriteriyi-ta-sistemu-
otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-studentiv-2018oblozhka.doc), Положення про екзаменаційну комісію у НТУ 
«ХПІ»  (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA-pro-ekzamenatsijnu-
komisiyu-2017_01_27_zmina-15_07_2019-1.rar) визначають об’єктивність екзаменаторів під час оцінювання знань 
студентів. Об’єктивність екзаменаторів для студентів забезпечують такі критерії: тривалість, кількість питань та 
завдань, критерії оцінювання результатів екзамену. Процедури врегулювання конфлікту інтересів, порядок подання 
апеляцій студентами на проведені контрольні заходи регламентує Порядок розгляду скарг здобувачів освіти у ЗВО 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-
osviti-_28_10_2019_1.pdf). Якщо студент не згоден з оцінкою, то він має право на подання апеляції ректору або 
проректору з науково-педагогічної роботи ЗВО в день проведення та оголошення результатів екзамену або заліку. 
Прикладів застосування відповідних правил на ОП «Міжнародні економічні відносини» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Графік ліквідації академічної заборгованості складається у Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту 
та міжнародного бізнесу, затверджується ректором університету (проректором з науково-педагогічної роботи), 
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доводиться до відома здобувачів вищої освіти та оприлюднюється на сайті Навчально-наукового інституту 
економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу. Документи ЗВО, що урегульовують це питання: Положення про 
екзаменаційну комісію у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (п.6)  
(Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 1 від 27 січня 2017 р., http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA-pro-ekzamenatsijnu-komisiyu-2017_01_27_zmina-15_07_2019-1.rar) 
та Положення про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (Протокол Вченої ради НТУ «ХПІ» № 2 від 23 лютого 2018 р., 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/ 10/POLOZHENNYA-pro-kriteriyi-ta-sistemu-
otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-studentiv-2018oblozhka.doc).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувач вищої освіти, якщо він не згоден з результатами контрольних заходів, має право на апеляцію. Заява про 
апеляцію з візою директора інституту подається Ректору або проректору з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» в 
день проведення екзамену після оголошення результатів атестації. Апеляція розглядається та приймається рішення 
про призначення повторного контрольного заходу (екзамену, заліку) на підставі (Положення про організацію 
освітнього процесу в НТУ «ХПІ» та Положення про екзаменаційну комісію у НТУ «ХПІ). Порядок оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентує Порядок розгляду скарг здобувачів освіти у 
НТУ «ХПІ», (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-
zdobuvachiv-osviti-_28_10_2019_1.pdf), який надає право звернутися до адміністрації зі скаргою стосовно питань 
освітнього процесу. Цей документ передбачає подання скарги в письмовому виді особисто або поштою. 
Адміністрація Університету об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряє факти, викладені у скарзі. Скарга розглядаються 
і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня її надходження. Адміністрація Університету письмово 
повідомляє заявника про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення. У разі незадоволення викладених 
вимог у скарзі, заявнику роз’яснюється право на звернення до суду за захистом своїх прав. 
Прикладів застосування відповідних правил на ОП «Міжнародні економічні відносини», не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

НТУ «ХПІ» в процесі дотримання принципів академічної доброчесності керується Законами України, 
нормативними актами Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та внутрішніми 
нормативними документами. 
Статут Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Правила внутрішнього 
розпорядку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Опис системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Положення про систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»; Положення про репозитарій «Електронний архів 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Положення про Електронний 
репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут»; Меморандум про співробітництво між Національним технічним 
університетом «Харківський політехнічний інститут» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Плагіат». 
(http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Academic_Goodness).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Під час освітнього процесу та підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» в НТУ 
«ХПІ» у якості інструменту протидії порушенням академічної доброчесності використовуються: постійне 
інформування викладачами групи забезпечення спеціальності та представниками відділу забезпечення якості 
освітньої діяльності здобувачів вищої освіти щодо існування у вищій освіті проблеми плагіату та важливості 
недопущення проявів академічної недоброчесності; впровадження вивчення курсу «Основи академічної 
доброчесності» для здобувачів вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини», внесення цієї дисципліни в 
навчальний план в 2020 року з обов’язковим контролем отриманих знань у формі заліку; впровадження системи 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність плагіату; проведення семінарів, он-
лайн курсів, круглих столів, презентацій для науково-педагогічних працівників освітньої програми, щодо їх 
регулярного інформування про існування у вищій освіті проблеми плагіату та важливості недопущення проявів 
академічної недоброчесності під час освітнього процесу; формування електронного репозитарію кваліфікаційних 
випускних робіт здобувачів вищої освіти в НТУ «ХПІ» та перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на 
наявність запозичень, що унеможливлює плагіат. Всі здобувачі вищої освіти підписують декларацію про 
дотримання академічної доброчесності учасником процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність популяризується в НТУ «ХПІ» через проведення на постійній основі співробітниками 
відділу забезпечення якості освітньої діяльності, науково-технічної бібліотеки та групи забезпечення ОП 
«Міжнародні економічні відносини» інформаційних семінарів, он-лайн курсів, круглих столів, презентацій з 
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висвітлення питань академічної доброчесності, проведення моніторингу курсових та випускних кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти та наявність плагіату, вивчення кращих практик вітчизняних та закордонних закладів 
вищої освіти, впровадження вивчення курсу «Основи академічної доброчесності» для здобувачів вищої освіти ОП 
«Міжнародні економічні відносини», внесення цієї дисципліни в навчальний план в 2020 року з обов’язковим 
контролем отриманих знань у формі заліку; проведення конкурсу «Академічна доброчесність передумова сучасної 
вищої освіти та наукових публікацій», написання есе здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними 
працівниками ОП «Міжнародні економічні відносини».

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Види порушень та відповідальність за них прописані в кодексі етики академічних взаємовідносин та доброчесності 
НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf) та 
положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах 
здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» (http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/polozhennya-proekt-plagyat.pdf); 
Приклади порушень академічної доброчесності щодо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
та факти необ’єктивного оцінювання здобувачів вищої освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» відсутні, 
завдяки превентивній роз’яснювальній роботі відділу забезпечення якості освітньої діяльності та групи 
забезпечення ОП «Міжнародні економічні відносини».

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» регламентується 
Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «Харківський 
політехнічний інститут», затвердженого на засіданні Вченої Ради НТУ «ХПІ» протокол №8 від 27.09.2019 р. 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/wp-content/uploads/sites/15/2019/09/Polozhennya-pro-obrannya-ta-prijnyattya-
na-robotu-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikiv-NTU-HPI.pdf). 
Під час конкурсного добору на підставі визначення рівня професіоналізму викладачів на освітню програму 
«Міжнародні економічні відносини» перевага надається науково-педагогічним працівникам, які відповідають 
займаній посаді та мають науковий ступінь, вчене звання, наявність повної вищої освіти за профілем кафедри; 
достатній та високий рівень наукової активності викладача, що підтверджується виконанням 7 підпунктів наукової 
активності викладача за фахом (Постанови КМУ № 347 від 10.05.18 р.), публікації в журналах, що включені до 
науково-метричних баз SCOPUS, Web of Science, публікації в фахових журналах, підвищення кваліфікації або 
стажування, досвід виконання грантових програм та міжнародних проектів, сертифікати з володіння іноземними 
мовами на рівні В2, використання інноваційних технологій навчання. Результати опитування здобувачів 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці систематично залучаються до організації та реалізації освітнього процесу під час рецензування та 
удосконалення освітньої програми «Міжнародні економічні відносини». На підставі рекомендацій роботодавців 
(https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/ElEISCCEp0hGvestziAex5cBdaD65ebzPfm9gB_Sa6c
2LQ?e=A9UYe1) розроблено РПНД таких дисциплін «Інноваційна діяльність у міжнародній економіці», 
«Міжнародна електронна торгівля», «Ціноутворення на світових товарних ринках», впроваджено проведення 
екскурсій, виїзних теоретичних та практичних занять на промислових підприємствах та організаціях (наприклад, 
«Аеропорт» міста Харкова, «AB InBev Efes Україна», «Екосистема» тощо), науковий та виробничий потенціал 
роботодавців використовується для спільного виконання науково-дослідних робіт. Представники роботодавців 
надають консультативну допомогу щодо врахування тенденцій розвитку сучасного ринку праці, проводять спільні 
науково-методичні заходи з викладачами НТУ «ХПІ», що забезпечують освітній процес ОП «Міжнародні економічні 
відносини» (https://www.kpi.kharkov.ua/rus/2018/04/19/khpi-carrer-meeting-april-2018/, 
https://www.kpi.kharkov.ua/rus/2020/12/08/yarmarok-vakansij-hpi-2020-onlajn/). 
Починаючи з 2020-2021 навчального року для першого випуску бакалаврів та далі на постійній основі передбачено 
залучення представників роботодавців до обговорення тематики дипломних проектів, та їх рецензування. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

НТУ «ХПІ» залучає до проведення аудиторних занять та освітнього процесу  на ОП «Міжнародні економічні 
відносини» професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, професорів з країн ЕС, 
запрошуючи їх на аудиторні заняття, проведення круглих столів, бізнес-тренінгів та інших заходів. В травні 2018 
року Professor Alina Hyz та Professor Christos Kalantaridis університету University of West Attica (Греція) провели 
лекцію про можливості стажування та навчання на економічних факультетах в університеті професорами якого вони 
є.  
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В травні 2019 року в рамках проведення секції наукової конференції Мікрокад, відбулась відкрита лекція професорів 
та викладачів Мішкольцького університету Prof. Dr. Szabolcs Nagy, Prof. Dr. József Benedek, Prof. Dr. Tamás Bakó 
перед студентами ОП «Міжнародні економічні відносини» про можливості стажування в Університеті Мішкольца 
(Угорщина) за програмою Еразмус+. (https://www.facebook.com/292-Міжнародні-Економічні-Відносини-НТУ-ХПI-
533016050543506/). Прикладами проведення круглих столів, бізнес-тренінгів та аудиторних занять є запрошення 
таких фахівців, як Пижова Г. – керівник товариства винахідників та раціоналізаторів, Садовський В.А. – директор 
фірми «Нозологія», Ткачова Н.П. – директор фірми Заубер-манікюр, представників торгово-промислової палати 
України.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

На ОП «Міжнародні економічні відносини» НТУ «ХПІ» професійний розвиток викладачів складає цілісну систему 
та містить надання взаємної методичної допомоги на кафедрі (методичні семінари, кругли столи, майстер-класи), 
на рівні НТУ «ХПІ» розроблена та діє система внутрішнього та зовнішнього підвищення кваліфікації, що 
розроблена провідними фахівцями НТУ «ХПІ». 
Професійному розвитку викладачів сприяє система післядипломної освіти НТУ «ХПІ» 
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/pislyadiploplomna-osvita/), яка пропонує програми з підвищення кваліфікації 
та тренінги з розвитку компетентностей та навичок викладача. Викладачі ОП «Міжнародні економічні відносини» 
мають можливість брати участь у грантових програмах (http://www.ec.kharkiv.edu/gsk.html), пройти стажування у 
зарубіжних ЗВО (http://www.ec.kharkiv.edu/mp.html), брати участь у он-лайн тренінгах, семінарах, конференціях. 
Так наприклад проф. Посохов І.М., доц. Проскурня О.М., Гармаш С.В. проходили стажування в Інституті 
Міжнародної академічної та наукової співпраці та Жешувському політехнічному університеті (Польща);  проф. 
Посохов І.М. в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору; доц. 
Новік І.О., проф. Матросова В.О., доц. Маслак М.В. в університеті м. Магдебурга (Німеччина) (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/Ejh7oDyR1UpDiHr-
4LW9XRkBYEYaHmXI7wAO1lT72188AQ?e=4uuSc8). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Матеріальне стимулювання діяльності викладачів регулюється Колективним договором між адміністрацією 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та комітетом первинної 
профспілкової організації працівників освіти і науки НТУ «ХПІ» на 2017-2020 р.р. (https://www.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/sites/2/2016/12/KD-s-dodatkami-2017-2020-na-sajt.pdf).
Матеріальне стимулювання наукової діяльності викладачів за публікацію в журналах, які входять до 
наукометричних баз SCOPUS та Web оf Science (http://science.kpi.kharkov.ua/pro-materialne-zaokhochennya-za-publik-
2/).
Динаміка обсягів мотиваційних доплат до заробітної плати (надбавок, премій, матеріальної допомоги), щорічно 
висвітлюється у Звітах ректора (приклад, Звіт ректора НТУ «ХПІ» за 2019 рік та завдання на наступний рік, 
http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zvit-rektora-NTU-HPI-za-2019-rik.pdf). Протягом року за 
досягнення у фаховій сфері науково-педагогічні працівники кафедр та факультетів, інститутів нагороджуються 
почесними грамотами від ректора університету, органів місцевого самоврядування, Міністерства освіти України, що 
дозволяє формувати систему заохочень викладачів нематеріального характеру.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові потреби освітньої програми регулюються бухгалтерією ЗВО та погоджуються керівником університету. 
Звіт про фінансову діяльність університету (http://public.kpi.kharkov.ua/finansova-diyalnist/, 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/33_36_Nakaz-na-peredachu-majna-595-2.pdf). 
Здобувачі вищої освіти мають доступ до таких матеріально-технічних та навчально-методичних ресурсів НТУ «ХПІ»
- комп’ютерні лабораторії загальною площею 4901 кв. м;
- приміщення для занять студентів, (лекційні аудиторії, кабінети, лабораторії, тощо) – 78994 кв. м;
- фондів навчальної літератури за обсягом 800 904 примірників, наукової літератури – 493 736 примірників
У навчальному процесі університету одночасно задіяні 211 навчальних аудиторій (лабораторій).
Кількість мультимедійних проекторів складає – 160 шт.
На випусковій кафедрі менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин є 
мультимедійні проектори та можливість використання ресурсів комп’ютерних класів, а також методичне 
забезпечення ОПП «Міжнародні економічні відносини» в методичному кабінеті кафедри і на електронних ресурсах 
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-
vidnosyny-2/).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 

Сторінка 16



цих потреб та інтересів?

Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти належним чином  виявляються під час співпраці ЗВО з органами 
студентського самоврядування. На базі НТУ «ХПІ» працює СтудАльянс 
(https://www.kpi.kharkov.ua/rus/tag/studalyans/). У житті студентів і співробітників НТУ «ХПІ» велику роль відіграє 
учбово-спортивний комплекс «ПОЛІТЕХ». Він є фундаментальною базою, де створені умови для проведення 
учбових занять, реалізації потенціалу студентів у самостійних заняттях фізичною культурою та спортом. Саме тут 
проводяться тренування збірних команд України з баскетболу, легкої атлетики та іншим видам спорту, чисельні 
спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/cportivnij-
kompleks/). На базі Палацу студентів НТУ «ХПІ» працюють 18 творчих колективів, 8 з яких мають почесне звання 
«Народний художній колектив України». Колективи Палацу студентів беруть активну участь у проведенні різних 
міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів 
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/palats-studentiv/). Здобувачі вищої освіти та викладачі мають 
вільний безкоштовний доступ до сучасної науково-технічної бібліотеки з можливістю: вільного доступу до 
Інтернету, Wi-Fi, попереднього дистанційного замовлення видань з фонду, електронного каталогу повнотекстові 
бази та багато інших послуг.
Для врахування цих потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводиться їх опитування 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

НТУ «ХПІ» забезпечує безпечність  освітнього середовища для життя та фізичного здоров’я здобувачів вищої освіти 
ОП «Міжнародні економічні відносини» дотриманням санітарних норм і норм техніки безпеки, постійним 
інструктуванням здобувачів вищої освіти , сприянню здоровому способу життя. НТУ «ХПІ» має оздоровчий пункт 
розташований у зручному для відвідувачів місці в приміщенні гуртожитку «Гігант», що дозволяє досягнути вільного 
та зручного відвідування закладу охорони здоров’я студентами. В медичному пункті працюють 11 лікарів. 
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/medpunkt/). Мета роботи – оздоровчого пункту забезпечення 
доступної якісної та кваліфікованої медичної допомоги студентам. ЗВО дбає про психічне здоров’я здобувачів вищої 
освіти шляхом створення доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки. На базі ЗВО створена соціально-
психологічна служба (https://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba-ntu-hpi/). Метою її 
діяльності є захист психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів та працівників 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-sotsialno-psihologichnu-
sluzhbu-NTU-HPI-27_09_2019.doc). Викладачі кафедри постійно відвідують гуртожитки, де проживають студенти 
ОП «Міжнародні економічні відносини», проводять бесіди зі студентами з профілактики правопорушень. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Організаційна підтримка здійснюється дирекцією ННІ ЕММБ (отримання довідок, інформація про олімпіади та 
конкурси студентських наукових робіт), 
Інформаційна підтримка забезпечується обчислювальним центром ННI ЕММБ (електронний розклад, електронні 
залікові книжки студентів), застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, що є 
одним з напрямів освітніх інновацій, які активно розвиваються та безпосередньо скеровані на вдосконалення 
освітнього процесу й підвищення якості освіти (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/distantsijna-osvita/). 
Графік консультацій оновлюється та доступний на сайті кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/rozklad-
konsultatsij-vikladachiv-2/) та інформаційних стендах кафедри. Періодично кураторами груп проводяться зустрічі з 
академічними групами для вирішення питань навчального процесу. 
Студенти мають можливість знайти роботу на ярмарках робочих місць, які щорічно проводить Центр «Кар’єра» НТУ 
«ХПІ» (http://career.kharkov.ua/?cat=10, http://career.kharkov.ua/?cat=6).
Соціальну підтримку забезпечує надання здобувачам вищої освіти, як академічних так і  соціальних стипендій 
(Постанова КМ України № 1045 28.12.2016р. (зі змінами)), підтримка пільгового контингенту здобувачів вищої 
освіти. 
Первинна профспілкова організація здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» надає: соціальну підтримку у вигляді 
матеріальної допомоги студентам з малозабезпечених сімей та при тимчасовій втраті здоров’я, організовує 
відпочинок та дозвілля студентів, надає правовий захист, контролює роботу підприємства громадського харчування 
університету, підтримує ініціативи студентів, допомагає вирішувати побутові проблеми студентів у гуртожитках 
(https://profkom-khpi.org/pervichanya-profsoyuznaya-organizaciya-studentov-ntu-xpi/). 
Соціальні потреби студентів та науково-педагогічних працівників забезпечує потужна соціальна інфраструктура 
НТУ «ХПІ»: 15 гуртожитків, у 3 з яких 12, 7 та 14 проживають здобувачі вищої освіти ОП «Міжнародні економічні 
відносини», що дозволяє забезпечувати житлом всіх студентів освітньої програми, учбово-спортивний комплекс 
«ПОЛІТЕХ» (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/cportivnij-kompleks/), Палац студентів НТУ «ХПІ» 
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/palats-studentiv/), спортивно-оздоровчий табір.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

НТУ «ХПІ» створює необхідні умови для забезпечення права на освіту здобувачами вищої освіти з особливими 
освітніми потребами для їх комфортного та результативного навчання. В НТУ «ХПІ» ухвалено наказ №354 ОД від 
27 липня 2018 р. про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало 
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мобільних груп населення в НТУ «ХПІ» (http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/10/pro-suprovid-
nadannia-dopomogy-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobilnykh-grup-naselennia-v-ntu-khpi-.pdf). Правила прийому 
ЗВО містіть процедури супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення 
(http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/12/pravyla-pryiomu-ntu-khpi-2021.pdf). Навчальні корпуси 
НТУ «ХПІ» обладнані ліфтами та пандусами, тобто створюється інклюзивний простір, що дозволяє навчатися 
студентам з особливими освітніми потребами. 
На освітній програмі «Міжнародні економічні відносини» навчаються студенти з особливими освітніми потребами 
(2 курс, група БЕМ-1119в Утєнкова Оксана є інвалідом дитинства), якій соціально-психологічною службою НТУ 
«ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-sotsialno-
psihologichnu-sluzhbu-NTU-HPI-27_09_2019.doc) може бути надана психологічна консультація та допомога.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, у тому числі пов’язаних з сексуальними домаганнями, 
корупцією та дискримінацією в НТУ «ХПІ» регулює Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності 
НТУ «ХПІ», який погоджено на Конференції трудового колективу НТУ «ХПІ» протокол №2 від 31.08.2019 р. 
(http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf). Згідно Порядку розгляду скарг здобувачів вищої 
освіти у НТУ «ХПІ», затвердженого наказом НТУ «ХПІ» № 501 ОД від 28 жовтня 2019 р. 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-
osviti-_28_10_2019_1.pdf) здобувач вищої освіти має право на звернення до ректора, проректора, директора 
інституту, завідувача кафедри зі скаргою стосовно питань будь яких конфліктних ситуацій. Факти перевіряються, 
після перевірки приймається рішення згідно нормативно-правової бази. У НТУ «ХПІ» створена соціально-
психологічна служба, яка повинна допомагати здобувачам вищої освіти у разі виникнення конфліктних ситуацій, 
пов’язаних з дискримінацією та сексуальними домаганнями. В НТУ «ХПІ» проводиться політика протидії корупції 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/protidiya-koruptsiyi/) та призначена уповноважена 
особа з питань запобігання та виявлення корупції в ЗВО – помічник ректора Кошель Сергій Валентинович, який є 
особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми Університету, затвердженої відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції». Розроблені документи та план заходів: антикорупційна програма НТУ «ХПІ», 
питання посилення кримінальної відповідальності за вчинення кримінально-караних діянь в сфері державної 
реєстрації прав на нерухоме майно. Під час забезпечення освітнього процесу на ОП «Міжнародні економічні 
відносини» практики застосування політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються, згідно з 
документом «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-
OP.pdf; http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/metodychni-materialy-shhodo-op/). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Гарант освітньої програми разом з групою забезпечення ОП «Міжнародні економічні відносини» та 
співробітниками Відділу забезпечення якості освітньої діяльності НТУ ХПІ дотримуються визначених закладом 
вищої освіти процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми та 
на постійній основі проводять моніторинг ОП та періодично (за потреби) переглядають ОП «Міжнародні економічні 
відносини». Освітня програма переглядалася два рази: в 2018 року за результатами опитування здобувачів вищої 
освіти відбулося корегування навчального плану 2016 р.: було збільшено кількість годин на вивчення іноземної 
мови. Другий перегляд освітньої програми та розробка нового навчального плану відбулися в 2020 р. на виконання 
вимог Стандарту спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», затвердженого в березні 2020 року. А саме 
було приведено у відповідність вимог Стандарту спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» назви 
окремих освітніх компонентів. Періодичність та процедури оновлення освітніх програм не порушуються, освітня 
програма «Міжнародні економічні відносини містить всі необхідні компоненти, що дозволяє забезпечувати високу 
якість освітнього процесу».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Під час перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості були використані результати опитування 
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(анкетування) здобувачів вищої освіти та представників органів студентського самоврядування. Підсумки 
опитування (анкетування) «Відділом забезпечення якості освітньої діяльності» здобувачів вищої освіти за освітніми 
програмами у 2019/20 н.р. (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/). Підсумки опитування (анкетування) 
здобувачів вищої освіти 1-4 курсу за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» 
(http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/analiz-ta-rezultati-anketuvannya-studentiv-2/).  Рекомендації були враховані при 
перегляді освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. Освітні програми розглядаються на вченій 
раді факультету та університету, членами яких є представники студентського самоврядування.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В процесі реалізації освітньої програми на засіданнях Вченої Ради Навчально-наукового інституту економіки, 
менеджменту і міжнародного бізнесу беруться до уваги пропозиції органу студентського самоврядування щодо 
питань забезпечення її якості, а також організації освітнього процесу (протокол Вченої Ради інституту ЕМББ № 1 від  
28.02.2020р.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми «Міжнародні 
економічні відносини» та інших процедур забезпечення її якості як партнери таким чином:
Рекомендації роботодавців стосовно ОП «Міжнародні економічні відносини» та інших процедур забезпечення її 
якості, в цілому були враховані групою забезпечення освітньої програми. Зустрічі с роботодавцями організовуються 
та проводяться регулярно на кафедрі та в університеті. Протягом навчання за ОП здобувачі вищої освіти активно 
беруть участь у зустрічах із представниками роботодавців. Про зустрічі з роботодавцями група забезпечення 
освітньої програми інформує студентів на сайті кафедри та у соціальних мережах, про всі заходи, які відбуваються та 
будуть відбуватися можна ознайомитися на сайтах ННІ ЕММБ та кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/emmb/, 
http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/). 
Періодично проводяться опитування компаній-партнерів кафедри, з метою формування компетентностей, які є 
найбільш затребувані на ринку праці. На підставі, виявлених компетентностей, оновлюється зміст РПНД та 
силабусів ОП (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny-2/).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Оскільки на даній ОП випускників ще не було (ОП має перший випуск) то збирання інформації про шлях 
випускників не здійснювалось. 
Протягом навчання за ОП здобувачі вищої освіти активно беруть участь у зустрічах із представниками роботодавців. 
НТУ «ХПІ» кожний рік організовує «Ярмарок вакансій», де студенти мають можливість поспілкуватися з 
роботодавцями, домовитися про проходження практики та отримати практичний досвід на підприємствах. 
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2020/11/26/hpi-yarmarka-vakansij-2020-onlajn/).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час реалізації ОП згідно «Опису системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти» (http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/wp-content/uploads/sites/171/2017/02/6.pdf) були здійснені наступні 
процедури внутрішньої системи забезпечення якості:
- анкетування здобувачів вищої освіти (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/) 
- контроль підвищення кваліфікації співробітників НТУ «ХПІ»;
- підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників  шляхом організації семінарів, 
конференцій, круглих столів та форумів;
- проведення заходів із виявлення та запобігання академічному плагіату 
http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf 
В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації недоліків не виявлено.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За даною ОП відбувається первинна акредитація, тому зауважень та пропозицій, сформульованих під час попередніх 
акредитацій до ОП «Міжнародні економічні відносини» не було. Проте група забезпечення освітньої програми 
проводить моніторинг акредитаційних справ освітніх програм інших спеціальностей університету та освітніх 
програм «Міжнародні економічні відносини» інших закладів вищої освіти, аналізує ці зауваження та бере до уваги 
їх під час перегляду освітньої програми.
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

 Учасники академічної спільноти залучені до процедур забезпечення якості через урахування їх рекомендацій щодо 
удосконалення підчас оновлення ОПП. Представники академічної спільноти надають рецензії-відгуки на ОПП, в 
яких зазначають недоліки і надають пропозиції щодо покращення. Серед представників академічної спільноти, які 
надали рецензії-відгуки є: декан факультету економіки та управління Кременчуцького національного університету 
ім. Михайла Остроградського, д.е.н., професор Почтовюк А.Б.; завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму 
Хмельницького національного університету, д.е.н., професор Журба І.Є.; декан факультету економіки Донецького 
державного університету управління, д.е.н., професор Солоха Д.В.; завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського університету, д.е.н., професор Ковтуненко К.В.; 
професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
д.е.н., професор Храпкіна В.В.
(https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/ElEISCCEp0hGvestziAex5cBdaD65ebzPfm9gB_Sa6c
2LQ?e=A9UYe1) 
Завдяки пропозиціям в ОПП було зроблене наступне: більше уваги приділено навчальній практиці, інтерактивним 
формам навчання, поглиблене вивчення іноземної мови і освоєння студентами другої іноземної мови, що надасть 
випускникам реальні можливості подальшого працевлаштування.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність щодо здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти розподіляється між 
підрозділами НТУ «ХПІ» таким чином:
- відділ забезпечення якості освітньої діяльності забезпечує моніторинг якості освіти освітніх програм НТУ «ХПІ», 
опитування студентів, якість освітньої діяльності та якість вищої освіти в НТУ «ХПІ» згідно з вимогами Закону 
України «Про вищу освіту» та  нормативних документів Міністерства освіти та науки України;
- навчальний відділ забезпечує організацію і контроль освітнього процесу та підвищення ефективності 
професійного розвитку викладачів;
- методичний відділ – організує методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності.
Структурні підрозділи НТУ «ХПІ» співпрацюють по забезпеченню якості вищої освіти 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2018/06/NASTANOVA-SHHODO-YAKOSTI.pdf).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються документом Правила внутрішнього розпорядку 
національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (затверджено конференцією 
трудового колективу університету, протокол № 1 від 07.12.2012 р., зі змінами і доповненнями, внесеними 
протоколом № 2 від 07.10.2014р., та протоколом №1 від 17.04.2018р.).
Доступність для учасників освітнього процесу документів полягає в тому, що вони оприлюднені на сайті НТУ ХПІ за 
посиланнями: (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-ntu-hpi/ ,
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-poryadok-realizatsiyi-
studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018oblozhka2.doc, http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-kreditnu-mobilnist-studentiv-universitetu-2018_final19-1.doc, 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA_vidrahuvannya_19___31_07_2019-.doc,
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-
protsesu-2017_01_27_.doc, 
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-
osviti-_28_10_2019_1.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/opp-dlya-obgovorennya/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» оприлюднена у відкритому доступі на 
офіційному сайті кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин  НТУ 
«ХПІ» (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-2/).
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- наявність компетентностей, які сформовані з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів. ОП отримала позитивні 
відгуки стейкхолдерів (https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oleksandr_kruglov_khpi_edu_ua/ElEISCCEp0hGvestziAex5cBdaD65ebzPfm9gB_Sa6c
2LQ?e=A9UYe1);
- моніторинг сучасних тенденцій вищої освіти у галузі міжнародних економічних відносин та удосконалення 
освітньої програми на основі вітчизняних та європейських програм, сучасних тенденцій та наукових досліджень, 
рекомендацій стейкхолдерів;
- підготовку здобувачів вищої освіти ОП «Міжнародні економічні відносини» забезпечує колектив викладачів, який 
має кваліфікацію у сфері, як міжнародних економічних відносин, так і у галузі міжнародної економіки, 
міжнародного бізнесу, постійно підвищує рівень своєї майстерності та фахової підготовки зі спеціальності. Освітній 
процес на освітній програмі забезпечують досвідчені викладачі випускаючої кафедри: 4 доктора економічних наук, 
5 професорів, 22 кандидата економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління, 3 кандидата технічних 
наук, з них 9 професорів НТУ «ХПІ» та 17 доцентів, 1 доцент ЗВО, 2 старших викладача, 2 асистента та 
висококваліфіковані викладачі інших кафедр НТУ «ХПІ»;
- активна участь викладачів та здобувачів вищої освіти освітньої програми у міжнародних проектах Erasmus+, 
DAAD, стажуваннях та конференціях;
- наявність у закладі вищої освіти сучасної науково-технічної бібліотеки, яка за даними світового рейтингу бібліотек 
інститутів «Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar», увійшла до сотні кращих в світі з 
бібліотечним фондом, що є одним із найкращих у місті та дозволяє студентам отримувати знання під час 
самостійної роботи;
- впровадження викладачами освітньої програми інноваційних освітніх технологій на підставі постійного розвитку 
рівня наукової активності;
- поєднання викладацької діяльності науково-педагогічних працівників освітньої програми з науковою діяльністю, 
що підтверджено наявністю публікацій у фахових наукових виданнях, участю у міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях, міжнародними стажуваннями;
- ¬наявність студентського наукового гуртка зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», активна 
участь здобувачів вищої освіти у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та всеукраїнських 
студентських олімпіадах зі спеціальності;
- впровадження в освітній процес: ОП та НП з 2020 року дисципліни «Основи академічної доброчесності», що 
дозволяє знайомити здобувачів вищої освіти з поняттям академічної доброчесності, нормативними документами 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та ЗВО, інформувати їх о необхідності дотримання 
вимог з академічної доброчесності та щодо існуючої відповідальності до порушників цих вимог;
- можливість використання в освітньому процесі комп’ютерно-інформаційних технологій та технічних засобів 
навчання.
Слабкі сторони ще не виявлено через те що перший випуск планується у червні 2021 року.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

1. Продовжувати розвивати співпрацю з роботодавцями та базами практик для підвищення ефективності 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти, для їх більш активного залучення до освітнього процесу за 
освітньою програмою у якості викладачів-практиків та розширення переліку баз практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти.
2. Продовжувати практику проведення конференції «Фенікс» за тематикою спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» з метою врахування в ОП кращих практик у сфері міжнародних економічних відносин.
3. Продовжувати розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази освітньої програми та кафедри 
менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин: модернізація комп’ютерів 
комп’ютерної лабораторії тощо.
4. Продовжувати подальший розвиток інтернаціональної співпраці із закордонними закладами вищої освіти, щодо 
діяльності за ОП «Міжнародні економічні відносини»: участь у програмах обміну студентами DAAD, Erasmus+, 
проведення практики на закордонних підприємствах, участь у літних школах з вивчення іноземних мов, 
міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, форумах, тощо.
5.  Розвиток програми подвійних дипломів із закладами вищої освіти Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, Туреччини, 
Китаю, тощо.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Основи світової 
економіки

навчальна 
дисципліна

Основи світової 
економіки.pdf

z+PAQq75Y98+/Mak
082MvIBGJKHu3jsH

d3zIzV5fy4o=

7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo 
Е8400(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Філіпенко А. С. Світова 
економіка: підручник. Київ : 
Либідь, 2007. 100шт.
Козак Ю. Г. Світова економіка: 
навч. посібник. К. : Центр учбової 
літ., 2010. 20шт.
Корниенко, О. В. Мировая 
экономика : учеб. пособие. CПб. : 
Питер, 2007. 10шт.
Сущенко О.А., Савченко О.И. 
Международная экономика. 
Донецк: Вид-во ДонНТУ, 2006. 
10шт.
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Міжнародне право: Словник-
довідник / Укл. П.В. Макушев, 
П.Я. Мінка, Л.В. Філяніна. – Дн-
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Міжнародне публічне право. - К., 
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Міжнародне право: Посібник / За 
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Международное право: Учебник 
для вузов / Под ред. Г. В. 
Игнатенко. - М.: Висш. шк., 1998.
Опришко В. Ф. Міжнародне 
економічне право: Підручник. - 
К.: Либідь, 1995. 10. Тимченко Л. 
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11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 
Либідь, 2010. 27шт.
Козик В. В.  Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 



частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія
Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]

Міжнародна 
економічна інтеграція

навчальна 
дисципліна

Міжнародна 
економічна 
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11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 
Либідь, 2010. 27шт.
Козик В. В.  Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]



Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія
Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]

Теорія ймовірностей і 
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навчальна 
дисципліна
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7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo Е8400 
(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Жлуктенко В. I. Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика: навч.-метод. 
посібник : у 2 ч. Ч. I : Теорія 



ймовірностей. Київ : КНЕУ, 2000. 
24шт.
Жлуктенко В. I. Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика: навч.-метод. 
посібник : у 2 ч. Ч. II : 
Математична статистика. 
Київ : КНЕУ, 2001. 24шт.
Гмурман В. Е. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика: 
учебное пособие. Москва : Высш. 
шк., 2003. 23шт.
Гмурман В. Е. Руководство к 
решению задач по теории 
вероятностей и 
математической статистике : 
учебное пособие. Москва : Высш. 
шк., 2003. 15шт.
Вентцель Е. С. Теория 
вероятностей : учебник. Москва : 
Высш. шк., 2001,2002. 10шт.
Иглин С. П. Теория вероятностей 
и математическая статистика 
на базе MATLAB : учебное 
пособие. Харьков : НТУ «ХПИ», 
2006. 101шт.
Бурлаєнко В. М. An introduction to 
probability theory and 
mathematical statistics = Вступ до 
теорії ймовірностей та 
математичної статистики : 
навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2013. 86шт.
Кремер Н. Ш. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика = 
Probability theory and 
mathematical statistics : учебник. 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
34шт.
Гмурман В. Е. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика : 
учеб. пособие Москва : Высш. шк., 
2002. 37шт.

Основи академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

Основи академічної 
доброчесності.pdf

37gGkhTujozPQ+8o
uLWLZPXhJCvMuA

uitsu2daZ5yLk=

11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
1Закон України "Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі" 
від 15 грудня 1993 року №3687-
ХІІ, №3769-ХІІ.
Закон України "Про охорону прав 
на промислові зразки" від 15 
грудня 1993 року №3688-ХІІ.
3Закон України "Про охорону 
прав на знаки для товарів і 
послуг" від 15 грудня 1993 року 
№3698-ХІІ
Дахно И.И. Патентно-ліцензійна 
робота. – К.: Изд-во "Блиц-
Информ", 1996. – 256 с.
Лещенко В.М. Патентна справа в 
таблицях і схемах: Правові 
аспекти / Довідковий посібник. – 
М.: Изд-во «Пріор», 1999. – 80 с.
Підопригора О.А., Підопригора 
О.О. Право інтелектуальної 
власності України. Навчальний 
посібник. – К.: Юрінком Інтер, 
1998. – 335 с.
Патентування при підготовці 



інженера-будівельника: 
Навчальне пособие / Б.Г.Прахов, 
А.Н.Малишев, Е.В.Горохів, 
А.Н.Бачурин. – К.: КИСНИ, 1987. 
– 91 с.
Правила складання, подачі і 
розгляди заявки на видачу 
патенту на винахід. – М.: НПО 
«Пошук», 1991. - 69 с.
Патентування винаходів у 
закордонних країнах: Навчальний 
посібник / Г.Д. Голева, Е.С.Пісків. 
– М.: НПО «Пошук», 1992. – 39 с.
Кичкин И.И. Оформлення й 
експертиза міжнародної заявки 
(Учбово-методичні матеріали за 
курсом «Науково-технічна 
експертиза»). – М.: ЦНИИПИ, 
1980. – 125 с.
Законодавство України про 
інтелектуальну власність
Конституція України, від 
28.06.1996 р., № 254к/96-ВР;
Цивільний кодекс України, від 
16.01.2003 р., № 435-ІV;
Господарський кодекс України, від 
16.01.2003 р., № 436-IV;
Кодекс України про 
адміністративні 
правопорушення, від 07.12.1984 р., 
№ 8073-Х;
Кримінальний кодекс України, від 
05.04.2001 р., № 2341-ІІІ;
Митний кодекс України, від 
11.07.2002 р., № 92-IV;
Цивільний процесуальний кодекс 
України, від 18.03.2004 р., № 
1618-IV;
Господарський процесуальний 
кодекс України, від 06.11.1991 р., 
№ 1798-ХІІ;

Розвиток ЗЕД України навчальна 
дисципліна

Розвиток 
зовнішньо 

економічної 
діяльності 
України.pdf

hSiQpfJm33a14Kj67y
7yHAEZGUeDwUD+

GUXGYrsmhUU=

11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини / І. В. 
Амеліна, Т. Л. Попова, С.В. 
Владимиров – К.: Центр учбової 
літератури, 2013. — 256 с.
Коломієць Г.М. Інтеграційна 
траєкторія національної 
господарської системи в 
глобальному суспільстві/ Г. М. 
Коломієць, О.В. Меленцова, І.І. 
Помінова : монографія. – Х. : 
МОНОГРАФ, 2016. – 275 с. 
Мировая экономика: введение во 
внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие для 
вузов / М.В. Елова, Е.К. 
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електронний текст лекцій. К.: 
КНЕУ, 2017 – 200 с. [електронний 
підручник]
Круш П. В. Макроекономіка : 
навч. посібник. Київ : Центр 
учбової літ., 2008. 20шт.
Базилевич В. Д. Макроекономіка : 
підручник. Київ : Знання, 2007. 
35шт.
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6-ПК -Intel Core 2 Duo 
Е8400(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Вовчак О. Д. Банківська справа : 
навч. посібник Львів : Новий світ 
- 2010. 15шт.
Михайловська І. М. Гроші та 
кредит : навч. посібник. Львів : 
Новий світ, 2007. 21шт.
Івасів Б. С. Гроші та кредит : 
підручник. Тернопіль : Карт-



бланш, 2000, 2005, 2008. 36шт.
Багрова І. В. Міжнародна 
економічна діяльність. України : 
навч. посібник Київ : Центр навч. 
літ., 2004. 9шт.
Міщенко В. І. Банківські операції : 
підручник. К. : Знання, 2007. 
15шт.
Стоянова Е. С. [и др.] ; ред. Е. С. 
Стоянова Финансовый 
менеджмент: теория и практика 
: учебник. Москва : Перспектива, 
2005. 10шт.
Бланк И. А. Финансовый 
менеджмент : учеб. Курс. Киев : 
Эльга : Ника-центр, 2002. 15шт.
Шохин Е. И.[и др.] ; ред. Е. И. 
Шохин Финансовый менеджмент 
: учеб. пособие. Москва : ФБК-
ПРЕСС, 2004. 10шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Н.И. Берзона и Т.В. 
Тепловой. Финансовый 
менеджмент : учебник. М. : 
КНОРУС, 2014. Електронна версія
Романова М. І., Устюгова Ж. В. 
Основи банківської справи. 
Навчальний посібник. К.: Центр 
учбової літератури, 2007. 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Н. Красавиной. 
Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения: учебник. М.: 
Финансы и статистика, 2005. 
[електронний підручник]
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., 
Ковалевський В.В Міжнародні 
фінанси: навч. посібник. Київ: 
Центр учбової літератури, 2007. 
[електронний підручник]
Ковальчук К.Ф. Міжнародні 
кредитно-розрахункові та 
валютні операції: навч. посібник. 
К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
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1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Перерва П.Г Глаголев С.Н. 
Управление инновационной 
деятельностью: магистерский 
курс в 3-х частях. Белгород 
(Российская Федерация) – 
Харьков: НТУ «ХПІ», 2012. 33шт.
Перерва П.Г., Погорєлов М.І., 
Мехович С.А. Економіка та 
управління інноваційною 
діяльністю. Харків: НТУ «ХПІ», 
2011. 136шт.
Захарченко В. І., Корсікова Н. М., 
Меркулов М. М. Інноваційний 
менеджмент: теорія і практика 



в умовах трансформації 
економіки. Навч. посіб. К.: Центр 
учбової літератури, 2012. 
[електронний підручник]
Васильєв О.В. Економіка і 
організація інноваційної 
діяльності. Х.: ХНАМГ, 2010. 
[електронний підручник]
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Сударкина С. П. Экономика 
машиностроительного 
предприятия: учебное пособие. 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. 
144шт.
Яковлєв А. І. Формування та 
оцінювання портфеля реальних 
інноваційно-інвестиційних 
проектів на переробних 
підприємствах : монографія. 
Харків : НТМТ, 2013. 6шт.
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MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Вашків П. Г. [та ін.] ; ред. Є. І. 
Ткач Фінансово-банківська 
статистика. Практикум : навч. 
посібник. К. : Либідь, 2003. 20шт.
Білоцерківський О. Б. 
Статистика : текст лекцій. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2009. 70шт.
Моторин Р. М. Статистика для 
економістів : навч. посібник. Київ 
: Знання, 2009, 2013. 15шт.
Кулинич О. І. , Кулинич Р. О. 
Теорія статистики: підручник. 
Київ : Знання, 2006. 18шт.
Єріна А. М., Мазуренко О. К., 
Пальян 3. О. Економічна 
статистика: Практикум. К.: 
ТОВ УВПК  ЕксОб, 2002. 
[електронний підручник]
Опря А. Т. Статистика 
(модульний варіант з 
програмованою формою 
контролю знань). Навч. посіб. К.: 
Центр учбової літератури, 2012. 
[електронний підручник]
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., 
Красовська Ю. В. та інші. 
Статистика: Навчально-
методичний посібник для 
самостійного вивчення 
дисципліни. К.: Центр учбової 
літератури, 2009. [електронний 
підручник]
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Гуревичев М. М. Введение в 
мировую рыночную экономику : 
гуманный вектор : учеб. Пособие. 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. 
231шт.
Козик В. В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Кудров В. М. Мировая экономика : 
учебник. М. : Юстицинформ, 
2004. [електронний підручник]
Кудров В. М. Мировая экономика : 
учебник. М. : Юстицинформ, 
2009. [електронний підручник]
Под общ. ред. В.В. Полякова и  
Р.К. Щенина. Мировая экономика 
и международный бизнес : 
учебник. М. : КНОРУС, 2008. 
[електронний підручник]
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 
Либідь, 2010. 27шт.
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1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Сидоренко О. П. Філософія: 
підручник К. : Знання, 2010. 
10шт.
Щерба С. П. Філософія: підручник 
К. : Кондор, 2011. 11шт.
Дольська О. О. Філософія 
сучасного суспільства : навч.-
метод. посіб. Харків : Підручник 
НТУ «ХПІ», 2012. 12шт.
Пазиніч С.М. Глосарій з логіки та 
філософії Харків : НТУ «ХПІ», 
2005. 777шт.
Кремень В.Г. Філософія 
управління Харків : НТУ «ХПІ», 
2008. 725шт.
Бардін О. М. Філософія : навч. 
посібник Харків : НТУ «ХПІ», 
2012. 236шт.
Кремень В. Г., Ільїн В. В. 
Філософія: Логос, Софія, Розум К.: 
Книга, 2007. 20шт.
Курочкіна М.С., Дольська О.О., 
Нагорний М.М. Організація 
наукової праці студентів: навч.-
метод. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 
2008. 78шт.
Лозовой В. О. Філософія. Логіка. 
Етика. Естетика : підручник 
Харків : Право, 2009. 10шт.
Моисеева  Н.А., Сороковикова 
В.И. Философия: краткий курс 
СПБ. : Питер, 2007. 8шт.
Данильян О. Г. Философия : 
учебник Харків : Прапор, 2005. 
48шт.
Данильян О.Г. Основи філософії : 
Навч. посібник Харків : Право, 
2003. 6шт.
Ермакова Е. Е. Философия : 



Учебник М. : Высшая школа, 
2004. 5шт.
Городиська О.М., Дольська О.О., 
Мелякова Ю.В. Проблема людини 
у вимірах філософського аналізу: 
текст лекції Харків : НТУ «ХПІ», 
2008. 85шт.
Ермоловский Н.А., Смоляга М.В.,  
Бардин А.Н и др. Философия: 
учеб.-метод. пособие для 
иностранных учащихся Харків : 
НТУ «ХПИ», 2008. 85шт.
Годзь Н.Б., Городиська О.М., 
Дольська О.О., Курочкіна М.С., 
Требін М.П., Чернишова Т.О. 
Філософія. Основні категорії та 
поняття Харків : ХІТВ, 2007. 
38шт.
ред. В.Г. Кременя, Н.И. Горлача 
Философия : Учебник Харків : 
Прапор, 2004. 100шт.
Петрушенко В. Л. Філософія. 
Курс лекцій : навч. посібник К. : 
Каравела, 2001. 89шт.
Владленова І.В., Годзь Н.Б., 
Городиська О.М. [ та ін.] ; ред. 
О.М. Городиської, О.О. Дольської  
Вступ до філософії : навч.-метод. 
посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 
[електронний підручник]
Алексеев П. В. История 
философии : учебник. М. : 
Проспект, 2006. 1шт.
Багалiй Д. I. Український 
мандрований фiлософ Григорiй 
Сковорода : монографіяК. : Орій, 
1992. 15шт.
Білодід Ю. М. Філософія: 
український світоглядний акцент 
: навч. посібник  К. : Кондор, 2006. 
1шт.
Владленова, І.В. Філософські 
проблеми фізики у світлі 
розвитку нанотехнологій: навч.-
метод. посіб.( для студ. фіз. Та 
фіз..-техн. Спеціальн.) Х.: НТУ 
«ХПІ», 2010. 21шт. [електронний 
підручник]
Владленова, И.В. Теория великого 
объединения: философско-
методологический анализ (на 
материале 
космомикрофизики)Харьков : 
НТУ: «ХПИ», 2010. 68шт.
Владленова И.В. Вопросы и 
задания по философии двух 
уровней сложности: 
методические указания для 
самостоятельной работы 
студентов, в том числе 
иностранных учащихся всех 
форм обучения всех 
специальностей. Х.: НТУ «ХПИ», 
2011. 2шт. [електронний 
підручник]
Горський В.С. Нариси з історіі 
фiлософської культури Київської  
Русi : (середина XII - середина XIII 
ст.). К. : Наук.думка, 1993. 7шт.
Гусєв В. I. Історiя 
захiдноєвропейської фiлософiї XV 
- XV ст. Курс лекцій. В. I. Гусєв. - 
К. : Либiдь, 1994. 24шт.
Зотов А. Ф. Современная 
западная философия : учебникМ. 
: Высш. шк., 2001. 3шт.
Кемеров В.Е. Введение в 
социальную философию : 
УчебникМ. : Академический  
Проект, 2001. 1шт.
Коплстон Фредерик. Пер. с англ. 



Ю.А. Алакина. История 
философии. Древняя Греция и 
Древний Рим. М.: ЗАО Центр-
полиграф, 2003. 1шт.
Кочергин А. Н. Философский 
лабиринт: Сборник задач и 
упражнений по философии : Учеб. 
ПособиеМ. : Изд-во МГУ, 1992.  
10шт.
Кислюк К.В.Філософія. Модульний 
курс : навч. ПосібникХ. : Торсінг 
плюс, 2009. 2шт.
Колектив авторів. Вступ до 
філософії : навч.-метод. посіб. / 
Владленова І.В.; Годзь Н.Б.; 
Городиська О.М. та ін.; за ред. 
Городиської О.М.; Дольської О.О. 
Х. :  НТУ «ХПІ», 2018. – 187 с. 
[електронний підручник]
Дольская О. А. Гносеология 
[Электронный ресурс] : текст 
лекций по курсу «Философия». 
Нац. техн. ун-т 
«Харьков.политехн. ин-т». – 
Электрон.текст. данные. – 
Харьков, 2018. – 60 с. 
[електронний підручник]
Владленова И. В. [и 
др.]Практикум по логике (задачи 
и упражнения) : учеб.пособие / И. 
В. Владленова [и др.] ; 
Нац. техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2019. – 97 с. 
[електронний підручник]
Колектив авторівХрестоматия 
по философии: практические 
задания и вопросы : учеб.пособие 
/ И. В. Владленова 
[и др.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. ин-т». – 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2019. – 77 
с. [електронний підручник]
Владленова И. В., Дольская О. А. 
Онтология. Философские 
проблемы сознания : учеб.-метод. 
пособие. Нац. техн. 
ун-т «Харьков.политехн. ин-т». 
– Харьков : Іванченко І. С., 2019. – 
258 с.[електронний підручник]
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MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Чорний І.В. Культурологія : навч. 
посібник. Х.: Прометей-Прес, 
2005. 8шт.
Абрамович С.Д. Культурологія : 
навч. посібник. К. : Кондор, 2007. 
8шт.
Греченко В.[та ін.] Історія 
світової та української культури 
: підручник. Київ : Літера, 2000. 
28шт.
Павленко Ю. В. Історія світової 
цивілізації. Соціокультурний 
розвиток людства : навч. 
посібник. Київ : Либідь, 2001. 
19шт.
Лосєв І. В. Історiя i теорiя 
свiтової культури. Європейський 
контекст : навч. посiбник. Київ : 
Либідь, 2005. 27шт.
Шевнюк О. Л. Культурологія : 
навч. посібник. Київ : Знання-
Прес, 2005. 47шт.



Матвєєва Л. Л. Культурологія: 
Курс лекцій. К.: Либідь, 2005. 
47шт.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf tTB9qTyHnNllxDQA
0HA+S5VNNT1KKSL

9V4StJN+D+QY=

Лінгафонний кабинет «ДИАЛОГ - 
1 »:
Комп’ютер - 2 шт. Athlon 64x2 
Dual Core Processor (2005 р., 2008 
р.)
Canon i-sensys MF 3010 – 2 
шт.Телевізор - 1 шт. 
Проектор «Epson»- -1 шт. 
Експозиційний екран -1шт.
Outcomes Second Edition Upper 
Intermediate Student’s Book 
Workbook (Audio) Cengage 
Learning, 2015–214 p.
Cengage Learning, 2015 – 134 p.
Hugh Dellar Andrew Walkley 
Outcomes Second Edition Upper 
Intermediate Student’s Book 
Workbook Audio Cengage Learning, 
2015 – 214 p.Cengage Learning, 
2015 – 134 p.[електронний 
підручник]
Michael Black Wendy Sharp 
Objective IELTS Intermediate 
Student’s Book Workbook
Audio Cambridge University Press, 
2006 - 144 p.Cambridge University 
Press, 2006 - 80 p.1 шт.
Diana Hopkins Paul Cullen 
Grammar for IELTS Cambridge 
University Press, 2007 - 258 p 
[електронний підручник]
Беркутова Т. І. Англійська мова 
для студентів I курсу 
комп’ютерних та економічних 
спеціальностей : навч. посібник 
Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. 149шт.
Тичина Н.В. Англійська мова 
Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 
230шт.
Берловська В.Д. Англійська 
загальнонаукова лексика і 
фразеологія Харків : НТУ «ХПІ», 
2006. 224шт.
Семенчук Ю. О. Ділова англійська 
мова. Навчально-методичний 
посібник для слухачів 
магістратури спеціальності 
«Державна служба». - Тернопіль: 
«Економічна думка», 2001. – 99 с. 
[електронний підручник]
Сухова А. В. Ділова англійська 
мова : навч.-метод. посібник = 
Business English : book for the 
students of «Translation and 
Interpreting» department and 
students of economic specialties. 
Харківський політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 76 с. [електронний 
підручник]
Шамхалова Н.А. Сучасна ділова 
англійська мова Навч. посібник. — 
К.: КНЕУ, 2000. — 164 с. 
[електронний підручник]
Мисик Л. Англійська мова. 
Комунікативний аспект : 
підручник Львів : Свiт, 2007. 
10шт.

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство.pdf lpPweX4fgaOh922N
Lf6Y/OGS1HsKGD32

2TD16HCkmuM=

1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point



Правоведение: учеб.-метод. 
пособие для иностр. студентов / 
И. В. Лысенко. – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2012 – 116 с. 
Правознавство: навч.-метод. 
посібник / Г. М. Гаряєва, О. Л. 
Муренко, С. В. Головін. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2010. – 76с.
Правознавство: хрестоматія  / 
упоряд.: Л. В. Перевалова, В. Г. 
Вергун, Г. М. Гаряєва,О. В. Гаевая, 
І. В. Лисенко, О. В. Кузьменко. 
Харків: ФОП Панов А. М. , 2019. 
224 с.
Правознавство: навч.-метод. 
посіб./ Л. В. Перевалова, В. Г. 
Вергун, Г. М. Гаряєва, О. В. 
Гаевая, І. В. Лисенко, О. В. 
Кузьменко. Харків: ФОП Панов А. 
М. , 2019. 98 с. 
Трудовое право: учеб.-метод. 
пособие / Л.В. Перевалова, 
А.В.Гаевая. – Х.6 Изд-во 
«Підручник НТУ «ХПІ»», 2015.-
88с.
Трудове регулювання трудових 
відносин: навч. посіб./ Л. 
В.Перевалова, Г. М. Гаряєва, О. В. 
Гаевая, І. В. Лисенко, О. Л. 
Муренко. Харків: ФОП Панов А. 
М. , 2018. 136 с. 
Адміністративне право України: 
навч.-метод. посіб./ Г. М. 
Гаряєва. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. -
212с.
Договірне право: навч.-метод. 
посіб. / Г.М. Гаряєва. – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2015. -128с.
Лысенко И. В. Правоведение: 
учеб.-метод. пособие для иностр. 
Студентов. Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2012 – 116 с. 
150 шт., [електронний 
підручник]
Л. В. Перевалова, В. Г. Вергун, Г. 
М. Гаряєва,О. В. Гаевая, І. В. 
Лисенко, О. В. Кузьменко. 
Правознавство: хрестоматія 
Харків: ФОП Панов А. М. , 2019. 
224 с. 50шт. [електронний 
підручник]
Л. В. Перевалова, В. Г. Вергун, Г. 
М. Гаряєва, О. В. Гаевая, І. В. 
Лисенко, О. В. Кузьменко 
Правознавство: навч.-метод. 
Посіб Харків: ФОП Панов А. М. , 
2019. 98 с. 60 шт., [електронний 
підручник]
Л.В. Перевалова, Г. М. Гаряєва, О. 
В. Гаевая, І. В. Лисенко, О. Л. 
Муренко Трудове регулювання 
трудових відносин: навч. посіб. 
Харків: ФОП Панов А. М. , 2018. 
136 с. 360 шт., [електронний 
підручник]
Л.В. Перевалова, А.В. Гаевая 
Трудовое право: учеб.-метод. 
Пособие. – Х. Изд-во «Підручник 
НТУ «ХПІ»», 2015.-88с. 100 шт., 
[електронний підручник]
Г. М. Гаряєва. Адміністративне 
право України: навч.-метод. 
посіб. Х.: НТУ «ХПІ», 2015. -212с. 
100шт.
Г.М. Гаряєва.Договірне право: 
навч.-метод. посіб. Х.: НТУ 
«ХПІ», 2015. -128с. 100 шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища 
математика.pdf

hDkg+2gc+bKQwwV
OrWQFfHLYPyA69t
VNpuANpAkKb58=

7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo 



Е8400(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Грисенко М. В. Математика для 
економістів : Методи й моделі, 
приклади й задачі : навч. посібник 
Київ. : Либідь, 2007. 17шт.
Пономаренко В. С. [та ін.] ; ред. 
Пономаренко В. С.. Вища 
математика : підручник Харків : 
Фоліо, 2014. 150шт.
Лапузина Е. Н. Математика : 
учеб. пособие Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2009. 124шт.
Л. В. Курпа [и др.]. Высшая 
математика = Higher 
Mathematics : учебное пособие : в 
4 т. Т. I : Analytic Geometry and 
Linear Algebra. Problem Solving 
and Variants of Typical 
Calculations = Аналітична 
геометрія та лінійна алгебра. 
Розв’язання задач та варіанти 
типових розрахунків  Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2006. 175шт.
Курпа Л. В. [и др.]. Высшая 
математика = Higher 
Mathematics : учебное пособие : в 
4 т. Т. II : Differential and Integral 
Calculus of a One Variable 
Functions. Problem Solving and 
Variants of Typical Calculations = 
Диференційне та інтегральне 
числення функцій однієї змінної. 
Розв’язання задач та варіанти 
типових розрахунків. Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2006. 177шт.
Курпа Л. В. [и др.]. Высшая 
математика = Higher 
Mathematics : учебное пособие : в 
4 т. Т. III : Differential and 
Integral Calculus of Functions of 
Several Variables. Problem Solving 
and Variants of Typical 
Calculations = Диференційне та 
інтегральне числення функцій 
кількох змінних. Розв’язання 
задач та варіанти типових 
розрахунків. Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2006. 188шт.
Курпа Л. В. [и др.]. Высшая 
математика= Higher 
Mathematics : учебное пособие : в 
4 т. Т. IV : Differential Equation 
and Series. Problem Solving and 
Variants of Typical Calculations = 
Диференційні рівняння та ряди. 
Розв’язання задач та варіанти 
типових розрахунків Харків : 
НТУ «ХПИ», 2006. 143шт.
Л. В. Курпа [та ін.] ; ред. Курпа 
Л. В. Вища математика в 
прикладах і задачах : навч. 
посібник : у 2 т.  Т. I : 
Аналітична геометрія та 
лінійна алгебра. Диференціальне 
та інтегральне числення функцій 
однієї змінної Харків : НТУ 
«ХПІ», 2009. 364шт.
Л. В. Курпа [та ін.] ; ред. Л. В. 
Курпа Вища математика в 
прикладах і задачах : навч. 
посібник : у 2 т. Т. 2 : 
Диференціальне та інтегральне 
числення функцій багатьох 
змінних. Диференціальні рівняння 
та ряди  Харків : НТУ «ХПІ», 
2009. 375 шт. [електронний 
підручник]



Дубовик В. П.Вища математика 
: навч. посібник : у 3 ч / Ч. І. 
Харків : Веста, 2008. 50шт.
Дубовик В. П.Вища математика 
: навч. посібник : у 3 ч. / Ч. ІІ. 
Харків : Веста, 2008. 50шт.
Дубовик В. П. Вища математика 
: навч. посібник : у 3 ч. / Ч. ІІІ. 
Харків : Веста, 2008. 50шт.
Kurpa L. V. Differential Equations 
and Series : the educational 
textbook for students of technical 
universities = Диференціальні 
рівняння та ряди : навч. посібник 
Харків : НТУ «ХПІ», 2013. 36шт.
Лобода А. И. Математика для 
экономистов : учеб. пособие 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. 
26шт.
Б. М. Рудык [и др.] ; ред. В. И. 
Ермаков Общий курс высшей 
математики для экономистов : 
учебник Москва : ИНФРА-М, 
2000. 10шт.
Овчинников П. П. Вища 
математика : підручник : у 2 ч. / 
Ч. 1 : Лінійна і векторна алгебра. 
Аналітична геометрія. Вступ до 
математичного аналізу. 
Диференціальне і інтегральне 
числення Київ : Техніка, 2004. 
10шт.
Овчинников П. П. Вища 
математика : підручник : у 2 ч. / 
Ч. 2 : Диференціальні рівняння. 
Операційне числення. Ряди та їх 
застосування. Стійкість за 
Ляпуновим. Рівняння 
математичної фізики. 
Оптимізація і керування. Теорія 
ймовірностей. Числові методи 
Київ : Техніка, 2004. 10шт.
Г. Й. Призва [та ін.]. ; ред. Г. Л. 
Кулініч Вища математика  : 
підручник : у 2 кн. / Кн. 1 : Основні 
розділи Київ : Либідь, 2003 80шт.
Г. Л. Кулініч [та ін.]. ; ред. Г. Л. 
Кулініч Вища математика: 
підручник : у 2 кн. /  Кн. 2 : 
Спеціальні розділи / Київ : Либідь, 
2003 87шт.
Грисенко М. В. Математика для 
економістів К.: Либідь, 2007 
17шт.

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна 
теорія.pdf

vMsP8ezYNWafEOu
DUsPq/MxxSu5Sj6o6

H7gnE67FuN0=

7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo Е8400 
(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Ажнюк М. О. Основи економічної 
теорії : навч. посібник Київ : 
Знання, 2008. 11шт.
Архієреєв С. І. Основи економічної 
теорії : навч.-метод. посібник. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2010. 75шт.
ред.: С. І. Архієреєв,  Н. Б. 
Решетняк. Курс економічної 
теорії : навч. посібник. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2008. 441шт.
ред. В. Д. Базилевич. Економічна 
теорія : Політекономія : 
підручник Київ : Знання-Прес, 
2008. 10шт.
Іфтемічук В.С. Економічна 
теорія : Загальні основи 
економічної теорії. Чернівці : 
Прут, 1999. 227шт.



ред. В. Д. Базилевич. Економічна 
теорія : Політекономія : 
підручник. Київ : Знання-Прес, 
2006. 20шт. 
Предборський В. А. Економічна 
теорія : підручник. К. : Кондор, 
2007. 10шт.

Історія економіки та 
економічної думки

навчальна 
дисципліна

Історія економіки 
та економічної 

думки.pdf

tsIs4OLeOpKIpveyva
FIWUfKU5OoDrG+O

WRKQqGHO8o=

7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo Е8400 
(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Лановик Б.Д., Лазарович М.В. 
Економічна історія: Курс лекцій. 
К.: Вікар, 2003, 2005, 2006. 
152шт.
Іфтемічук В.С. Економічна 
теорія : Загальні основи 
економічної теорії. Чернівці : 
Прут, 1999. 227шт.
За ред.: С. І. Архієреєва, Н. Б. 
Решетняк. Курс економічної 
теорії : навч. посібник. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2008. 441шт.
За ред.: С. І. Архієреєва, Н. Б. 
Решетняк Історія економіки та 
економічної думки : навч. 
посібник для студентів 
економічних спеціальностей. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2010. 256шт.

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Мікроекономіка.pdf mBgJ6aXNyZGkS9D
Xv+o3enBDHNDFD
kQlvCpGzkDYMpI=

7-ПК -Intel Pentium Dual-Core 
Т6550 (2014)
6-ПК -Intel Core 2 Duo Е8400 
(2014)
1-ПК -Intel i3 2120(2014)
1-ПК -Сервер Xeon 5606(2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Архієреєв С. І. Мікроекономіка : 
практикум. Харків : НТУ «ХПІ», 
2007. 60шт.
В. Д. Базилевич [та ін.]; ред. В. Д. 
Базилевич Мікроекономіка : 
підручник. К. : Знання, 2008. 
12шт.
Кулішов В. В. Мікроекономіка: 
основи теорії і практики : навч. 
посібник. Львів : Магнолія 2006, 
2009. 10шт.
Архієреєв С.І. Політична 
економія. Основи економічної 
теорії. Мікроекономіка. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2008. 150шт.
ред.: С. І. Архієреєв, А. В. Непран, 
Н. Б. Решетняк Національна 
економіка : навч. посібник. Харків 
: НТУ «ХПІ», 2013. 166шт.
Рудий М. М. Мікроекономіка : 
навч. посібник. Київ : Центр навч. 
літ., 2008. 19шт.
Лісовицький, В. М. 
Мікроекономіка : навч. посібник. 
К. : Кондор, 2007. 30шт.

Економічна 
інформатика

навчальна 
дисципліна

Економічна 
інформатика.pdf

XiiL5HMuXM750lb9
01my1vdnqUqY3noG

DiJ0eU+QOjY=

11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Шквір В. Д. Інформаційні 
системи і технології в обліку: 
Практикум : навч. посібник. Київ 



: Знання, 2006. 40шт.
Ткаченко В. А., Під’ячий Г. Ю., 
Рябик В. А. Економічна 
інформатика. Харків: НТУ 
«ХПІ», 2011. 150шт.
Олійник А. В. Інформаційні 
системи і технології у 
фінансових установах : навч. 
посібник. Львів : Новий світ – 
2006, 2011, 2012. 13шт.
Шеховцов, В. А.  Операційні 
системи : підручник. Київ : BHV, 
2005. 16шт.
Ред. А. И. Пушкарь 
Лабораторный практикум по 
информатике и компьютерным 
технологиям : учебное пособие. Х. 
: ИНЖЕК, 2004. 10шт.
Стрельченко А. И. Информатика 
для всех : учеб. Пособие. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2009. 9шт.
Иванова Г. С. Технология 
программирования : учебник. 
Москва : МГТУ, 2003. 18шт.
Ярмуш  О. В. Інформатика і 
комп’ютерна техніка : навч. 
посібник. Киев : Вища шк., 2006. 
30шт.

Теорія та практика 
фахового перекладу

навчальна 
дисципліна

Теорія та 
практика фахового 

перекладу.pdf

fnBoVQDADgxL7eW
s2QaWNAJCAhTLqZ

UN4eQieVUh7gg=

Лінгафонний кабинет «ДИАЛОГ - 
1 »:
Комп’ютер - 2 шт. Athlon 64x2 
Dual Core Processor (2005
р., 2008 р.)
Canon i-sensys MF 3010 – 2 шт. 
Телевізор - 1 шт. Проектор
«Epson» - 1 шт. Експозиційний 
екран -1шт.
Susan Norman We mean business. 
London: Songman, 2000. 135шт.
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Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко 
А. М. Теорія та практика 
перекладу. Підручник для 
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2006. [електронний підручник]
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of Translation = Корунець І. В. 
Теорія і практика перекладу 
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підручник]
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and Gas. Pipelines. К. : ВД Слово, 
2009. 30шт.
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для студентів I курсу 
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вектор: учбовий посібник. 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. 



231шт.
С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. 
Архієреєв, Я. А. Максименко  
Міжнародна економіка : навч.-
метод. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2012. 78шт.
Чечурина М.Н. Міжнародна 
інтеграція і міжнародні 
організації. Мурманск: изд-во: 
МГТУ, 2012. Електронна версія
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие . М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
За ред. Козака Ю.Г., 
Ковалевського В.В., Логвінової 
Н.С. Міжнародні організації: 
навч. посібник. К.: Центр 
навчальної літератури, 2009. 
[електронний підручник]
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України  у світове 
господарство: кол. Монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
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Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 
Либідь, 2010. 27шт.
Козик В. В.  Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 



ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія
Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
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Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 



Либідь, 2010. 27шт.
Козик В. В.  Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія



Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
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економічні відносини: навч. 
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Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 



Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія
Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
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Посохов І.М. Управління 
ризиками промислових 
підприємств: навчальний 
посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. 10шт.
Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под.ред. Н. Б. Элебаева 
Корпоративное управление: 
теория, методология и 
практика. М.: Экономика, 2014. 
[електронний підручник]
Богаевская О.В. Американские 



корпорации: механизмы 
сохранения лидерства в 
глобальной экономике. М.: 
ИМЭМО РАН, 2012. [електронний 
підручник]
Писаревський І.М., Стешенко О.Д. 
Управління ризиками: навч. 
посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 
Електронна версія
Посохов І.М. Управління 
ризиками промислових 
підприємств: навчальний 
посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. [електронний підручник]
Посохов І.М. Теоретичні та 
практичні аспекти управління 
ризиками корпорацій: 
Монографія. Харків.: ПВПП 
«Слово», 2014. [електронний 
підручник]
Старостіна А. О., Кравченко В. А. 
Ризик-менеджмент: теорія та 
практика: Навч. посіб. К.: ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка»», 
2004. [електронний підручник]
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Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
Філіпенко А.С. Міжнародні 
економічні відносини: Історія. К.: 
Либідь, 2010. 27шт.
Козик В. В.  Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. Київ : Знання, 2003, 
2008, 2013. 16шт.
Авдокушин Е. Ф. Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
Москва : Экономистъ, 2003. 
17шт.
За ред. Дементьєва В.В. 
Економіка європейської 
інтеграції. Донецк: Вид-во 
ДонНТУ, 2006. 12шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под ред. Л.Е. Стровского 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]
Под ред. Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 
[електронний підручник]
Под ред.  Р.И. Хасбулатова. 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения : [в 2 ч.] Ч.2 : учебник. 
М. : Гардарики, 2006. 



[електронний підручник]
Под ред.. Козака Ю.Г. 
Международные економические 
отношения: теория и політика. 
К.: Центр учебной литературы, 
2013. [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина І: навч. посібник. Харків: 
Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 606 
с.: іл. (Гриф вченої ради НТУ 
«ХПІ»). [електронний підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: навч. посібник. 
Харків: Вид-во Іванченка І.С., 
2019. – 745 с.: іл. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»). [електронний 
підручник]
Посохов І.М., Дюжев В.Г., 
Черепанова В.О. та ін. 
Міжнародні економічні 
відносини: бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: навч. 
Посібник. Харків: Вид-во 
Іванченка І.С., 2019. – 496 с.: іл. 
(Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Хмилев В. Л. Сучасні міжнародні 
відносини учбовий посібник. 
Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 
2010. [електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна Міжнароді 
економічні відносини: підручник. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Електронна версія
Суетін А.А. Світова економіка. 
Міжнародні економічнівідносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
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Швець В. Г. Теорія 
бухгалтерського обліку : 
підручник. Київ : Знання, 2004. 
96шт.
Лучко М. Р. Бухгалтерський облік 
у зарубіжних країнах : навч. 
посібник. Київ : Знання, 2006. 
25шт.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський 
фінансовий облік на підприємстві 
України: підручник. Киев : А. С. К., 
2005. 19шт.
Белуха Н. Т. Аудит : підручник. 
Киев : Знання, 2000. 10шт.
Івін Л.М. Санаціонний 
менеджмент 
реструктуризируємих 
підприємств. Харьков : НТУ 



«ХПИ», 2006. 267шт.
Максімова В. Ф. Бухгалтерський 
облік: підручник . Одеса: ОНЕУ, 
2012. [електронний підручник]
Лишиленко О.В. Бухгалтерський 
облік: підручник. Київ: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 
2009. [електронний підручник]
Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос 
І.В., Бондаренко О.С. Теорія 
бухгалтерського обліку: навч. 
посіб. К.: Центр навчальної 
літератури, 2006. [електронний 
підручник]
Пантелєєв В. П. Аудит : навч. 
посібник. Київ : ВД Професіонал, 
2008. 5шт.
Малышкин А. И. Финансовая 
отчетность предприятия: 
международные и национальные 
стандарты : учеб. пособие. Суми 
: Университетская книга, 2001. 
20шт.
Лучко М. Р. Бухгалтерський облік 
у зарубіжних країнах : навч. 
посібник. Київ : Знання, 2006. 
25шт.
Швець В. Г. Теорія 
бухгалтерського обліку : 
підручник. Київ : Знання, 2004. 
96шт.
Швець В. Г. Теорія 
бухгалтерського обліку : 
підручник. Київ : Знання, 2006. 
5шт.
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MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Сударкіна С. П. Стратегічний 
маркетинг і товарно-
інноваційна політика. Х.: НТУ 
«ХПІ», 2010. 478шт.
Рогатенюк Э. В. Ціноутворення. 
Симферополь : Крымская акад. 
природоохр. и курорт. стр-ва, 
2009. 25шт.
Уткін Э. А. Ціни. Ціноутворення. 
Цінова політика : підручник. М. : 
Экмос, 2000. 10шт.
Руделіус В. [та ін.]. Маркетинг  : 
підручник. Київ : Консорціум із 
удоскон. менеджмент-освіти в 
Україні, 2005. 99шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Шкварчук Л.О. Ціни і 
ціноутворення: навч. посібник. 
К.: Кондор, 2005. [електронний 
підручник]
Мазур О. Є. Ринкове 
ціноутворення. Навчальний 
посібник. К.: «Центр учбової 
літератури», 2012. 
[електронний підручник]
Суэтін А.А. Світова економіка. 



Міжнародні економічні відносини. 
Глобалістика: підручник. М.: 
Кнорус, 2008. [електронний 
підручник]
Амеліна І.В. Міжнародні 
економічні відносини: навч. 
посібник. К. : «Центр учбової 
літератури», 2013. 
[електронний підручник]
За ред. В.Є. Рибалкіна 
Міжнародні економічні 
відносини: підручник. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
[електронний підручник]

Управління 
персоналом 

навчальна 
дисципліна

Управління 
персоналом.pdf

DJTJIpn1SEB5T0/Jj
omXHsWv9dpepAP3

zYKRiIOd8OQ=

11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
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Power Point
Матросов О.Д. Управління 
персоналом: навч. посібник. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2009.  86шт.
Матросов О.Д. Управління 
персоналом: навч. посібник. 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. 
150шт.
Карамушка Л. М. Технологія 
формування команд в 
організаціях: навч. 
посібник.Харків : НТУ «ХПІ», 
2011. 21шт.
А. К. Саакян [и др.] Управління 
персоналом в організації: навч. 
посібник. Cанкт-Петербург : 
Питер, 2001. 9шт.
Віноградський М.Д. Управління 
персоналом. К. : «Центр учбової 
літератури», 2009. 
[електронний підручник]
Никифоренко В.Г. Управління 
персоналом: навчальний посібник. 
Одеса: Атлант, 2013. 
[електронний підручник]
Михайлова Л.І. Управління 
персоналом: навчальний посібник. 
К. : «Центр учбової 
літератури», 2007. 
[електронний підручник]
Рязанцев С.В. Мировой рынок 
труда и международная 
миграция: учебное пособие. М.: 
Экономика, 2010. [електронний 
підручник]
Погорєлов  М. І. Управління 
персоналом та економіка праці  : 
навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2015. [електронний 
підручник]
П. Г. Перерва [та ін.] Управління 
інноваційною діяльністю: 
магістерський курс : підручник. 
Ч. II. Харків : НТУ «ХПІ», 2011. 
33шт.
Перерва П.Г., Погорєлов М.І., 
Мехович С.А. Економіка та 
управління інноваційною 
діяльністю. Харків: НТУ «ХПІ», 
2011. 136шт.
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1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі 
інформаційних технологій : навч. 
посібник. Київ : Центр навч. літ., 
2006. 11шт.
Варенко В.М. Інформаційно-
аналітична діяльність: Навч. 
посіб. К.: Університет «Україна», 
2014. – 417 с. [електронний 
підручник]
Боднар І. Р. Інформаційно-
аналітична діяльність у 
міжнародних відносинах. Львів: 
Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2007. – 280 
с. [електронний підручник]
Дейнека Л. Інформаційно-
аналітична діяльність. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки - Луцьк, 2018. – 158 с. 
[електронний підручник]
Телешун С. О. Інформаційно-
аналітична діяльність в 
державному управлінні : навч.-
метод. матеріали. К. :
НАДУ, 2013. – 36 с. [електронний 
підручник]
Олійник А. В. Інформаційні 
системи і технології у 
фінансових установах : навч. 
посібник Львів : Новий світ – 
2006, 2011, 2012. 13шт. 
Палеха Ю. І. Маркетинг 
інформаційних продуктів і 
послуг. Київ: Ліра-К, 2013. 15шт.

Управління ризиками 
транснаціональних 
корпорацій (Частина 
2)

навчальна 
дисципліна

Управління 
ризиками 

транснаціональних 
корпорацій 

(Частина 2).pdf

YsdqFsWIlaOPPGV+
6a7N72ngT84TSAoo

1vfmAN2EEIA=

11-ПК - Intel Core 2 Duo E6505 
(2015)
1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
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MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Гончаров І. В. Ризик та 
прийняття управлінських 
рішень. Харків : НТУ «ХПІ», 2003. 
366шт. 
Гранатуров В. М. Ризики 
підприємницької діяльності : 
Проблеми аналізу. Київ : Зв'язок, 
2000. 30шт.
Посохов І.М. Управління 
ризиками промислових 
підприємств: навчальний 
посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. 10шт.
Волоснікова Н. М., Климова С. О. 
Міжнародні економічні відносини 
: навч. посібник. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2010. 81шт.
За ред. І. М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. 
«Сучасні тенденції міжнародних 
економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф 
вченої ради НТУ «ХПІ»). 
[електронний підручник]
Под.ред. Н. Б. Элебаева 
Корпоративное управление: 
теория, методология и 
практика. М.: Экономика, 2014. 
[електронний підручник]



Богаевская О.В. Американские 
корпорации: механизмы 
сохранения лидерства в 
глобальной экономике. М.: 
ИМЭМО РАН, 2012. [електронний 
підручник]
Писаревський І.М., Стешенко О.Д. 
Управління ризиками: навч. 
посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 
Електронна версія
Посохов І.М. Управління 
ризиками промислових 
підприємств: навчальний 
посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. [електронний підручник]
Посохов І.М. Теоретичні та 
практичні аспекти управління 
ризиками корпорацій: 
Монографія. Харків.: ПВПП 
«Слово», 2014. [електронний 
підручник]
Старостіна А. О., Кравченко В. А. 
Ризик-менеджмент: теорія та 
практика: Навч. посіб. К.: ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка»», 
2004. [електронний підручник]

Українська мова навчальна 
дисципліна

Українська мова.pdf W1dNwg+sOhOaJ9f
8LtqJtkusnCIh8/960

jz/JrQx8TU=

1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Бондаренко В.В.[та ін.]. Ділова 
українська мова: Дистанційний 
курс : навч. посібник  Харків : 
ХДПУ, 2000. 14шт.
Пенькова Е. Г. Українська мова : 
навч. посібник Харків : НТУ 
«ХПІ», 2014. 54шт.
уклад.: Сидорчук Н. М., Шевченко 
І. В., Якименко К. М. Словники 
України [Електронний ресурс] : 
словозміна, транскрипція, 
фразеологія, синонімія, 
антонімія : інтегр. лексикогр. 
система (версія 4.1)  Київ : Довіра, 
2010. 10шт.
Олійник О. Б. Ділове мовлення : 
навч. посібник К. : Кондор, 2009. 
11шт.
Дубічинський В. В. Мови світу : 
тексти лекцій Харківський 
політехнічний ін-т, нац. техн. 
ун-т. - Харків : НТУ «ХПІ», 2009. 
121шт.
Бондарець О.В. Основи 
українського термінознавства 
та перекладу науково-технічної 
літератури : навч. Посібник 
Харків : НТУ «ХПІ», 2006. 208 
шт.
Васенко Л. А. Фахова українська 
мова : навч. посібник Харківський 
політехнічний ін-т, нац. техн. 
ун-т. - Київ : Центр учбової літ., 
2008. 250 шт.
Бевзенко С. П. Сучасна українська 
мова. Синтаксис : навч. посібник  
Київ : Вища шк., 2005. 19шт.
Єрмоленко С. Я. [та ін.]  Під ред. 
С. Я. Єрмоленко Довідник з 
культури мови : навч. посібник 
Київ : Вища шк., 2005. 20шт.
Плющ М. Я. Граматика 
української мови: в 2 ч. Ч. 1 : 
Морфеміка. Словотвір. 
Морфологія Київ : Вища шк., 
2005. 20шт.
Фурдуй М. І. ; ред. В. В. Різун 



Українська мова. Практикум з 
правопису : навч. посібник Київ : 
Либідь, 2004. 20шт.
Ющук І. П. Українська мова : 
підручник Київ : Либідь, 2004. 
30шт.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. 
Українське ділове мовлення: 
професійне і непрофесійне 
спілкування Донецьк: ТОВ ВКФ 
«БАО», 2005 [електронний 
підручник]
Пенькова Е.Г. Українська мова 
Харків: НТУ «ХПІ», 2015 32шт. 

Історія України навчальна 
дисципліна

Історія України.pdf Xhw8RUkv1dYl3jajb
LtoEv9cztagHpMGLf

sXUE/JXQQ=

1-ПК - Сервер Xeon 5606
1- Принтер НР 1606 (2015)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015)
1- Магнітно-маркерна навчальна 
дошка (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
Power Point
Арбузова С.С. [та ін.] ; заг. ред. 
В.І. Ніколаєнко Історія України : 
курс лекцій . Харків : Новый вид, 
2001. 442 шт.
Ніколаєнко В. І. Історія України : 
біографічний довідник : навч. 
Посібник. Харків : НТУ «ХПІ»,  
2007. 188 шт. 
Бойко О. Д. Історія України : 
навч. Посібник Київ : 
Академвидав, 2009. 12 шт.
Бойко О. Д. Історія України : 
навч. Посібник Київ : 
Академвидав, 2004. 52 шт.
Алексєєв Ю . М.  Історія України : 
навч. Посібник Київ : Каравела, 
2004. 15 шт.
Литвин В.М. Історія України : 
навч.-метод. посібник для 
семінарських занять Київ : 
Знання, 2006. 92 шт.
Бойко О. Д. Історія України : 
підручник Київ : Академвидав, 
2012. 13 шт.
Юрій М. Ф. Історія України : 
навч. посібник Київ : Кондор, 
2008. 9 шт.
Чорний І.В. Культурологія : навч. 
Посібник Х.: Прометей-Прес, 
2005. 8 шт.
Абрамович С.Д. Культурологія : 
навч. посібник К. : Кондор, 2007. 8 
шт.
Греченко В. [та ін.] Історія 
світової та української культури 
: підручник Київ : Літера, 2000. 
28 шт.
Павленко Ю. В. Історія світової 
цивілізації. Соціокультурний 
розвиток людства : навч. 
посібник Київ : Либідь, 2001. 19 
шт.
Лосєв І. В. Історiя i теорiя 
свiтової культури. Європейський 
контекст : навч. посібник Київ : 
Либідь, 2005. 27 шт.
Шевнюк О. Л. Культурологія : 
навч. посібник Київ : Знання-
Прес, 2005. 47 шт.
Матвєєва Л. Л. Культурологія: 
Курс лекцій К.: Либідь, 2005. 47 
шт.
Міщенко М.М. Історія української 
культури. - Ч.1 Становлення та 
особливості української 
культури Х.: НТУ «ХПІ», 2011. - 
132 с. 100шт. [електронний 
підручник]



Міщенко М.М. Українська 
культура Нового та Новітнього 
часів Х.: НТУ «ХПІ»,  2012. ~ 136 
с. 100шт. [електронний 
підручник]
Міщенко М.М. История 
украинской культуры. Учебное 
пособие для студентов-
иностранцев всех спеціальностей 
Х.: НТУ «ХПИ», 2014. - 122 с. 
50шт.
Міщенко М.М. История 
украинской культуры. 
Практикум для студентов-
иностранцев всех спеціальностей 
Х.: НТУ «ХПИ», 2014. - 95 с. 
50шт.
Міщенко М.М. Сучасна культура 
України (друга половина ХХ - 
початок ХХІ ст.) Х.: 
Видавництво «Лідер», 2014. - 156 
с. 50шт.
Міщенко М.М. Українська 
культура в іменах. Довідник 
длястудентів усіх 
спеціальностей Харків: ТО 
Ексклюзив, 2017 - 304 с. 50шт.
Історія України. Курс лекцій для 
студентів технічних Вузів. / Під 
заг. редакцією проф. В.І. 
Ніколаєнко – Х.: НТУ «ХПІ», 
2001. [електронний підручник]
Історія української культури. 
Частина 1. Становлення та 
особливості української 
культури [Текст] :  навч. 
посібник [для студ. усіх 
спеціальн.] / [О. О. Петутіна, О. 
В. Голозубов, Г. В. Буряк [та ін.]; 
за ред. О. О. Петутіної.– Х.: НТУ 
«ХПІ», 2011. [електронний 
підручник]
Історія української культури : 
навч. посіб. для студ усіх 
спеціальн. :  у 2-х ч. – Ч. 2. : 
Українська культура Нового та 
Новітнього часів / О. О. 
Петутіна, Н.В. Вандишева-
Ребро, О. В. Голозубов, [та ін.]; за 
ред. О. О. Петутіної. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2012. [електронний 
підручник]
Вандышева-Ребро, А. В. Голозубов 
[и др.]; под ред. Е. А. Петутиной. 
– Х.: НТУ «ХПИ», 2012. 
[електронний підручник]
Українська культура в іменах. 
Довідник [для студ. усіх 
спеціальн.] / О. О. Петутіна, Н. 
В. Вандишева-Ребро, О. В. 
Голозубов [та ін.]; за ред. О. О. 
Петутіної. – Х.: НТУ «ХПІ», 
2017. [електронний підручник]
Shyshkina Y.K. A History of 
Ukraine: Presentations for English-
Speaking Students: Text of Lectures. 
-  Kharkiv: NTU KhPI, 2016. 
[електронний підручник]

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID ПІБ Посада Структурний Кваліфікація Стаж Навчальні Обґрунтування



виклад
ача

підрозділ викладача дисципліни, 
що їх 

викладає 
викладач на 

ОП 

107274 Черепанова 
Вікторія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028094, 
виданий 

28.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003186, 
виданий 

30.01.1996

28 Середовище 
міжнародних 
економічних 
відносин та 
моделі 
економічного 
розвитку

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 
Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 
when using secondary 
resources. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 



http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 



стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 
Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 
консультування в 
Україні / 
В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 
– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:



1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 
№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 
темою: «Техніко-
економічне 
обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 



(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 



написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 
вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-
практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 
фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 



Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 
– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 
Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 
економіки // 
Матеріали ХХY 
науково-практичної 
конференції 
МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.



8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 
Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 
(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 



інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).

112765 Мотенко 
Ярослав 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031486, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028888, 
виданий 
10.11.2011

17 Історія та  
культура 
України 

П 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17
П.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Історичні 
дисципліни як 
складова вищої освіти 
в Україні на початку 
ХХІ ст. Історичні 
студії суспільного 
прогресу. Випуск V I. 
Глухів, 2018. С.158-163 
(у співавторстві). 
Copernicus.
2. Історія селянського 
руху 1917–1921 років у 
Харківській губернії: 
джерелознавчий 
аспект Scriptorium 
nostrum. Електронний 
історичний журнал / 
голов. ред. В. Андрєєв. 
– Херсон, 2018. – Вип. 
2 (11). – С.127-135 (у 
співавторстві).
3. Шишкіна Є. К. 
Становлення 
друкарства у 
Центральній та 
Східній Європі (ХV–
XVI століття) / Є. К. 
Шишкіна, Я. В. 
Мотенко // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства = Bulletin 
of the National 
Technical University 
«KhPI». Series: Actual 
problems of Ukrainian 
society development : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 
№ 4 (1280). – С. 100-
105.
4. Мотенко Я. 
Приватні паперові 
гроші в українських 
містах доби революції 
1917–1921 рр.: 
джерелознавча 
критика за 
зовнішніми ознаками 
/ Є. Шишкіна, Я. 
Мотенко // Місто: 
історія, культура, 
суспільство. – Київ: 
Національна академія 
наук України, Інститут 
історії України, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. – 
2019. - № 6 (1). - С. 53-



64.
5. Мотенко Я. 
Земельне питання як 
конфліктогенний 
чинник у 
революційних подіях 
1917-1921  років у 
Харківській губернії / 
Я. Мотенко, Є. 
Шишкіна // 
Українознавчий 
альманах. – Випуск 
24. – К.: «Міленіум», 
2019.- С.91-95.
6. Історична освіта у 
вищій школі як 
консолідуючий 
чинник українського 
суспільства // 
Українознавчий 
альманах. - Випуск 23. 
– К.: «Міленіум», 
2018.- С.137-142  (у 
співавторстві).
П. 8. Виконання 
функцій … 
відповідального 
виконавця наукової 
теми:
«Історія та культура 
Слобожанщини як 
складова 
цивілізаційного 
поступу України 
наприкінці ХІХ – на 
початку ХХІ ст.», 
номер державної 
реєстрації НДР:  
0119U002616, терміни 
виконання  2019-2023 
рр.
П.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. Плани семінарів та 
методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Історія 
та культура України»: 
навч. -метод. посіб. 
для студентів усіх 
спеціальностей / За 
заг. ред. Петутіної О. 
О., Савченка Л. П. – Х. 
: НТУ «ХПІ», 2019. – 
55 с.
2. Україні – 25: 
здобутки і 
випробування. 
Методична розробка / 
уклад. Сакара Ю.Д., 
Ніколаєнко В.І., 
Мотенко Я.В., 
Шишкіна Є.К. – 
Харків. – НТУ «ХПІ», 
2020. – 20 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проведення лекції-
візуалізації 
«Голодомор 1932–



1933 років: причини, 
етапи реалізації і 
наслідки» для 
викладачів. 
Присвячується 85 м 
роковинам 
Голодомору 1932-1933 
років / уклад. Я.В. 
Мотенко, Є.К. 
Шишкіна. – Харків. – 
НТУ «ХПІ», 2018. – 47 
с.
П. 14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно 
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди  
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Призове 3 місце у І 



турі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади –  студентка 
групи ЕК-97б –  
Курочкіна М.Ю. 
Сертифікат учасника 
ІІ туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з історії 
України 27-29 березня 
2018 р. 
(Житомирський 
державний 
університет імені І. 
Франка).
П.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. Історичні 
дисципліни на 
початку ХХІ ст.: у 
пошуках нової 
парадигми. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15–17 
травня 2019р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. С.77 
(у співавторстві).
2. Мотенко Я. В. 
Глобальна Історія як 
альтернатива історії 
національній // Тези 
доп. 25-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2017)  – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017.
3. Мотенко Я. В. 
Історична освіта як 
важлива складова 
інформаційної 
безпеки України 2018 
// Тези доп. 26-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2018)  – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018 (у співавторстві).
4. Мотенко Я. В. 
Історична освіта як 
фактор формування 
громадянського 
суспільства / Я. В. 
Мотенко, Є. К. 
Шишкіна // 
Проблеми та 
перспективи 



формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
14-15 листопада 2019 
р. / ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – Вип. 50 (54). – 
С. 175-179.
5. Запровадження 
надзвичайних 
продовольчих заходів 
на Харківщині (1919 
рік): регіональний 
аспект. Українське 
державотворення: 
історичний аспект. (до 
100-річчя Акту Злуки). 
Збірник наукових 
праць вчених та 
студентів історичного 
факультету ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. 
Харків, 2019. С.101-
104.
6. Реставрація 
ідеології гетьманату 
П.П. Скоропадського 
як феномен 
української політичної 
культури початку ХХІ 
ст. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Філософія в 
сучасному світі» 
(Харків, 22–23 
листопада 2019 
р.).Філософія в 
сучасному світі : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 22–23 
листопада 2019 р. / 
Ред. кол. Я. В. 
Тарароєв, А.В. 
Кіпенський, Л. В. 
Перевалова [та ін.]. 
Харків : «Точка», 
2019.  С.145-146.
7. Громадянська освіта 
фахівців зі 
спеціальності 
«Фізична культура і 
спорт». Здоров’я нації 
і вдосконалення 
фізкультурно-
спортивної освіти : 
матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 3-4 
жовтня 2019 р. / ред. 
колегія А. В. 
Кіпенський, О. В. 
Білоус [та ін.]. Харків 
:Друкарня Мадрид, 
2019. С. 19-22. (у 
співавторстві).
П.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 



спеціальністю
Член Харківського 
університетського 
консорціуму, 
Науково-дослідного 
інституту 
регіонального 
економічного 
розвитку, свідоцтво № 
00015 від 15.04.2019 
року.
П.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід роботи 14 років 
і 6 місяців (Працює в 
НТУ «ХПІ» з 
30.04.2006 р.)

107274 Черепанова 
Вікторія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028094, 
виданий 

28.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003186, 
виданий 

30.01.1996

28 Розвиток ЗЕД 
України

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 



Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 
when using secondary 
resources. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-



4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 



Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 
консультування в 
Україні / 
В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 
– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 



темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 
№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 
темою: «Техніко-
економічне 
обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 
(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 



вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-
практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 
фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 
– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 



Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 
економіки // 
Матеріали ХХY 
науково-практичної 
конференції 
МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.
8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 
Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 



(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).

144150 Геращенко 
Ірина 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 029384, 

виданий 
08.06.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027981, 
виданий 

14.04.2011

24 Міжнародний 
кредит та 
банківська 
справа

П 1, 2, 3, 6, 10, 13, 14, 
15, 16
П.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. Posokhov, І. 
(Ukraine). The impact 
of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debts / 
Posokhov, І., 
Herashchenko, I., & 
Gliznutsa, M.// 
Economic annals-XXI, 
Institute of Society 
Transformation (Kiev, 
Ukraine). - 2017. - 
№167,  issue 9-10 – 
P.43-48. (Scopus).
2. N. Sytnik, E. Kunitsa, 
M. Popov I. Novik 
Deretmination of the 
influence of natural 
antioxidant 
concentrations on the 
shelflife of sunflower oil 
/ Sytnik N., Kunitsa E., 
Popov M., Novik I. // 
Eastern - European 
Journal of Enterprise 
Technologies – 2020 - 
№4/11(106) - P. 55-62 
https://scholar.google.r
u/citations?user=6--
EhsgAAAAJ&hl 
(Scopus).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Новік. І.О. 
Особливості розвитку 
та функціонування 
ринку 
сільськогосподарської 
продукції в 
міжнародних 
відносинах / І.О. 



Новік, О.І. Колотюк // 
Вісник НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
No 37 (1313). – С.67-73.
2. Novik I. O. 
Leadership and conflict 
management in 
international economic 
relations / I. O. Novik 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Еconomic 
sciences: зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 1. – С. 100-
103. . 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2019.1.100
3. Новік І.О. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І. М. 
Посохов, І. О. Новік, 
О. М. Синіговець // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету : зб. наук. 
пр. Сер. : Економіка і 
менеджмент. – Одеса : 
МГУ, 2019. – № 38. – 
С. 4-12. 
https://scholar.google.r
u/citations?user=6
4. Новік І.О. 
Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П. 
Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С. Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
№ 2 (2020). –  С. 129-
132.
5. Новік І. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу  П. Перерва, В. 
Черепанова, І Новік, 
С. Погорєлов , О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 



наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). –  С. 137-
140 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬ (у друці).  
7. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П.Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, С.М. 
Погорєлов, О.М. 
Синіговець // 
Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н.С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
8. Новік І.О. 
Глобалізація в 
міжнародному 
туризмі / В. 
Матросова, І. Новік, Н. 
Шматько // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2019. – 
No 23 (2019). – С. 92-
97 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2019.23.92.
9. Новік І.О. Бізнес-
комунікації і бізнес-
культура 
підприємства у 
міжнародному 
туризмі / Н. Шматько, 
М. Пантелєєв, М. 
Кармінська-
Бєлоброва, І. Новік // 
Вісник НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2019. – 
No 24 (2019). – С.54-
57. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.2.129 
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 



монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018 – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 25 с., розділ 1).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І:  
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
760 с.: іл. (авторський 
внесок 140 с., розділ 
10). (Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
3. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс: 
навч. посіб. Частина 
II, том II / За ред. І. М. 
Посохова, 
В.Г.Дюжева, 
В.О.Черепанової, С. І. 
Архієреєва, Н. Б. 
Решетняк та ін. – 
Харків, Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 702 с. (С. 596-699) (з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ».
4. Інституалізація як 
фактор забезпечення 
розвитку системи 
інвестиційно-
інноваційної безпеки 
України: колективна 
монографія / за 
ред.О.Л. Гальцової. – 
Запоріжжя: 
Видавничий дом 
«Гельветика», 2019. – 
С. 275-289.
П.6 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Проведення 
англійською мовою: 
лекцій та практичних 
занять з дисципліни 
«Лідерство та 
управління 
конфліктами» в обсязі 
52 години – групи 
БЕМ 503.9 е, БЕМ 
507.9 е, лекцій з 
дисципліни 
«Конфліктологія» в 
обсязі 34 години – 
група БЕМ 36 б.
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 



керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
профорієнтаційної 
роботи завідувача 
кафедри менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інноваційна 
діяльність у 
міжнародній 
економіці» для 
студентів 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. 
І.О. Геращенко – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 70 
с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Інноваційна 
діяльність у 
міжнародній 
економіці» для 
студентів 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» // уклад. 
І.О. Геращенко – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 25 
с.



3. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Інноваційна 
діяльність у 
міжнародній 
економіці» для 
студентів 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»  / уклад. 
І.О. Геращенко. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. –  35 с.
4. Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Інноваційний 
потенціал 
підприємства» / 
уклад. І.О. Геращенко. 
– Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. –  157 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Міжнародна 
економіка» зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Новік І. О. 
Проблеми та 
механізми реалізації 
пріоритетних 
напрямів стратегії 
розвитку інноваційної 
політики України в 
міжнародному 
підприємництві / І. О. 
Новік, Н. М. Шматько, 
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23 квітня 2019 р. / 
Полтав. держ. аграрна 
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менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
2. Чмельова О.С., 
Баланда В.В. 
Кредитування малого 
бізнесу з метою 
оздоровлення 
економічного клімату 



в регіонах України // 
тези VІIІ-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
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інноваційного підходу 
до формування 
кадрового потенціалу 
сучасної організації // 
тези ІІ Міжнародної 
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менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
4. Чмельова О.С., 
Бистров Ю.М. 
Оцінювання і 
прогнозування 
соціально-
економічного 
розвитку 
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2017. – №2 . – С. 12-16.
4. Чмельова О.С. 
Вплив коронавірусу 
covid-19 на світову 
економіку / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
5. Чмельова О.С. 
Інноваційна форма 
грошей в міжнародній 
економіці / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні 
відносини:бакалаврсь
кий курс, частина 
1.навч.посібник / 
І.М.Посохов та ін..- 
Харків: Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. - 
606 с. (розділ «Основи 
міжнародного 
менеджменту» с. 303-
362, особистий внесок 
15 с.).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс : 
навч. посібник : Ч. 2, 
т. 1 / ред. кол.: І. М. 
Посохов [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : Іванченко І. 
С., 2019. – 762 с. 
(Розділ 9 «Економічна 
дипломатія, 
дипломатичний 
протокол та етикет», 
110 с.).
3. Управління 
підприємницькою 
діяльністю 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / Н. 
М. Шматько [та ін.] ; 
ред.: П. Г. Перерва, М. 
С. Пантелєєв ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2019. – 1100 
с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41351.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 



виконавця наукової 
теми (проекту):
«Інноваційні основи 
економічного 
розвитку в умовах 
світової глобалізації 
міжнародного 
бізнесу»,
наказ №87 ОД від 13 
лютого 2020р.
П.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. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи світової 
економіки» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2017. - 18 
с.
2. Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Основи світової 
економіки» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2018. - 121 
с.
3. Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення дисципліни 
«Лідерство та 
управління 
конфліктами» / О.С. 
Чмельова – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2018. –  60 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 



затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.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. Чмельова О.С., 
Кравцова Т.І. 
Інноваційна 
діяльність  як основа 
формування 
конкурентних переваг 
підприємства // тези 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 
менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
2. Чмельова О.С., 
Баланда В.В. 
Кредитування малого 
бізнесу з метою 
оздоровлення 
економічного клімату 
в регіонах України // 
тези VІIІ-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард - 2017» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2017 – С. 146-148.
3. Чмельова О.С., 
Свічкарь А.А. 
Дослідження 
дауншифтингу як 
інноваційного підходу 
до формування 
кадрового потенціалу 
сучасної організації // 
тези ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 
менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 



травня 2017 р.
4. Чмельова О.С., 
Бистров Ю.М. 
Оцінювання і 
прогнозування 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємства в 
контексті 
забезпечення 
економічної безпеки 
// тези ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна та 
економічна безпека» 
(INFECO-2016) – Х.: 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
26-28 квітня 2016 р.
5. Чмельова О.С., 
Чуйко Ю.В.  Сучасна 
дипломатична служба 
України як гарант 
ефективних 
міжнародних відносин 
// тези VІI-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард - 2016» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2016 – С. 269.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
Свідоцтво №  441.
П. 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. ФОП «Булгакова 
А.А» 
2. Наукове 
консультування 
лікарів (м. Київ) з 
питань менеджменту 
розвитку сфери 
охорони здоров’я  та 
організації роботи 
приватних закладів 
охорони  здоров’я. 
Договір № 02/11 від 
02.11.2019 р.

164095 Чмельова 
Ольга 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

000007 

16 Основи 
міжнародного 
менеджменту 

П. 3,13,14,15,16,18
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Чмельова О.С. 
Сучасна 
дипломатична служба 



Адміністратив
ний 

менеджмент, 
Диплом 

спеціаліста, 
Національний 

технічний 
університет 

"Харківський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036168, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040025, 
виданий 

23.09.2014

України як гарант 
ефективних 
міжнародних відносин 
/ О.С. Чмельова // 
Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, 
О.Д.Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
29-44.
2. Чмельова О.С. 
Основні теоретичні 
підходи дослідження 
лідерства. Лідерство в 
сфері менеджменту / 
О.С.Чмельова, Я.О. 
Єфремова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки). : 
зб. наук. пр. . – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018.  – 
№ 37 (1313). – С. 102-
106.
3. Чмельова О.С., 
Шапірко В.Г. Оцінка 
економічної 
ефективності 
окремого сегменту 
інноваційних процесів 
// Науково-
практичний журнал 
«Залізничний 
транспорт України», 
2017. – №2 . – С. 12-16.
4. Чмельова О.С. 
Вплив коронавірусу 
covid-19 на світову 
економіку / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
5. Чмельова О.С. 
Інноваційна форма 
грошей в міжнародній 
економіці / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні 
відносини:бакалаврсь
кий курс, частина 



1.навч.посібник / 
І.М.Посохов та ін..- 
Харків: Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. - 
606 с. (розділ «Основи 
міжнародного 
менеджменту» с. 303-
362, особистий внесок 
15 с.).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс : 
навч. посібник : Ч. 2, 
т. 1 / ред. кол.: І. М. 
Посохов [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : Іванченко І. 
С., 2019. – 762 с. 
(Розділ 9 «Економічна 
дипломатія, 
дипломатичний 
протокол та етикет», 
110 с.).
3. Управління 
підприємницькою 
діяльністю 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / Н. 
М. Шматько [та ін.] ; 
ред.: П. Г. Перерва, М. 
С. Пантелєєв ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2019. – 1100 
с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41351.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
«Інноваційні основи 
економічного 
розвитку в умовах 
світової глобалізації 
міжнародного 
бізнесу»,
наказ №87 ОД від 13 
лютого 2020р.
П.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. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи світової 
економіки» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2017. - 18 
с.
2. Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Основи світової 



економіки» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2018. - 121 
с.
3. Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення дисципліни 
«Лідерство та 
управління 
конфліктами» / О.С. 
Чмельова – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2018. –  60 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.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. Чмельова О.С., 
Кравцова Т.І. 
Інноваційна 
діяльність  як основа 
формування 
конкурентних переваг 
підприємства // тези 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 
менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
2. Чмельова О.С., 



Баланда В.В. 
Кредитування малого 
бізнесу з метою 
оздоровлення 
економічного клімату 
в регіонах України // 
тези VІIІ-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард - 2017» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2017 – С. 146-148.
3. Чмельова О.С., 
Свічкарь А.А. 
Дослідження 
дауншифтингу як 
інноваційного підходу 
до формування 
кадрового потенціалу 
сучасної організації // 
тези ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 
менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
4. Чмельова О.С., 
Бистров Ю.М. 
Оцінювання і 
прогнозування 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємства в 
контексті 
забезпечення 
економічної безпеки 
// тези ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна та 
економічна безпека» 
(INFECO-2016) – Х.: 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
26-28 квітня 2016 р.
5. Чмельова О.С., 
Чуйко Ю.В.  Сучасна 
дипломатична служба 
України як гарант 
ефективних 
міжнародних відносин 
// тези VІI-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 



ефективність 
«Форвард - 2016» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2016 – С. 269.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
Свідоцтво №  441.
П. 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. ФОП «Булгакова 
А.А» 
2. Наукове 
консультування 
лікарів (м. Київ) з 
питань менеджменту 
розвитку сфери 
охорони здоров’я  та 
організації роботи 
приватних закладів 
охорони  здоров’я. 
Договір № 02/11 від 
02.11.2019 р.

164095 Чмельова 
Ольга 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

000007 
Адміністратив

ний 
менеджмент, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036168, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040025, 
виданий 

23.09.2014

16 Основи 
світової 
економіки

П. 3,13,14,15,16,18
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Чмельова О.С. 
Сучасна 
дипломатична служба 
України як гарант 
ефективних 
міжнародних відносин 
/ О.С. Чмельова // 
Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, 
О.Д.Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
29-44.
2. Чмельова О.С. 
Основні теоретичні 
підходи дослідження 
лідерства. Лідерство в 
сфері менеджменту / 
О.С.Чмельова, Я.О. 
Єфремова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки). : 
зб. наук. пр. . – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018.  – 
№ 37 (1313). – С. 102-
106.
3. Чмельова О.С., 
Шапірко В.Г. Оцінка 
економічної 
ефективності 
окремого сегменту 



інноваційних процесів 
// Науково-
практичний журнал 
«Залізничний 
транспорт України», 
2017. – №2 . – С. 12-16.
4. Чмельова О.С. 
Вплив коронавірусу 
covid-19 на світову 
економіку / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
5. Чмельова О.С. 
Інноваційна форма 
грошей в міжнародній 
економіці / 
О.С.Чмельова, О.М. 
Гололобова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
«Технічний прогрес та 
ефективність 
виробництва». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020.  (у друці).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні 
відносини:бакалаврсь
кий курс, частина 
1.навч.посібник / 
І.М.Посохов та ін..- 
Харків: Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. - 
606 с. (розділ «Основи 
міжнародного 
менеджменту» с. 303-
362, особистий внесок 
15 с.).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс : 
навч. посібник : Ч. 2, 
т. 1 / ред. кол.: І. М. 
Посохов [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : Іванченко І. 
С., 2019. – 762 с. 
(Розділ 9 «Економічна 
дипломатія, 
дипломатичний 
протокол та етикет», 
110 с.).
3. Управління 
підприємницькою 
діяльністю 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / Н. 
М. Шматько [та ін.] ; 
ред.: П. Г. Перерва, М. 
С. Пантелєєв ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2019. – 1100 
с. – URI: 
http://repository.kpi.kh



arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41351.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
«Інноваційні основи 
економічного 
розвитку в умовах 
світової глобалізації 
міжнародного 
бізнесу»,
наказ №87 ОД від 13 
лютого 2020р.
П.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. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт та 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Основи світової 
економіки» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2017. - 18 
с.
2. Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Основи світової 
економіки» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Укладач: 
к.е.н., доцент 
Чмельова О.С. - Х.: 
НТУ «ХПІ», 2018. - 121 
с.
3. Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення дисципліни 
«Лідерство та 
управління 
конфліктами» / О.С. 
Чмельова – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2018. –  60 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою зі 
спеціальності 292 



«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.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. Чмельова О.С., 
Кравцова Т.І. 
Інноваційна 
діяльність  як основа 
формування 
конкурентних переваг 
підприємства // тези 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 
менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
2. Чмельова О.С., 
Баланда В.В. 
Кредитування малого 
бізнесу з метою 
оздоровлення 
економічного клімату 
в регіонах України // 
тези VІIІ-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард - 2017» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2017 – С. 146-148.
3. Чмельова О.С., 
Свічкарь А.А. 
Дослідження 
дауншифтингу як 
інноваційного підходу 
до формування 
кадрового потенціалу 
сучасної організації // 
тези ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених «Економічний 
розвиток держави, 
регіонів і підприємств: 
проблеми та 
перспективи», 
Навчально-науковий 
Інститут економіки і 



менеджменту 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 18-19 
травня 2017 р.
4. Чмельова О.С., 
Бистров Ю.М. 
Оцінювання і 
прогнозування 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємства в 
контексті 
забезпечення 
економічної безпеки 
// тези ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна та 
економічна безпека» 
(INFECO-2016) – Х.: 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
26-28 квітня 2016 р.
5. Чмельова О.С., 
Чуйко Ю.В.  Сучасна 
дипломатична служба 
України як гарант 
ефективних 
міжнародних відносин 
// тези VІI-ої 
Міжнародної науково 
– практичної Internet - 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард - 2016» - Х.: 
НТУ «ХПІ», 27 грудня 
2016 – С. 269.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти. 
Свідоцтво №  441.
П. 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. ФОП «Булгакова 
А.А» 
2. Наукове 
консультування 
лікарів (м. Київ) з 
питань менеджменту 
розвитку сфери 
охорони здоров’я  та 
організації роботи 
приватних закладів 
охорони  здоров’я. 
Договір № 02/11 від 
02.11.2019 р.

89338 Синіговець 
Ольга 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013246, 
виданий 

13.02.2002, 
Атестат 

18 Міжнародні 
організації та 
міжнародна 
діяльність

П. 2,3,8,13,14,15,16 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



бізнесу доцента 12ДЦ 
027238, 
виданий 

20.01.2011

фахових видань 
України:
1. Інноваційні стратегії 
міжнародного бізнесу 
в умовах інтеграції та 
глобалізації 
економіки / О.М. 
Синіговець // 
Перспективи 
міжнародних 
економічних відносин 
України на шляху 
євроінтеграції: кол. 
монографія / За ред. І. 
М. Посохова, П. Г. 
Перерви, О. Д. 
Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
109-130. ISBN: 978–
966–1632–52–2
2. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
3. Посохов І. М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І. М. 
Посохов, І. О. Новік, 
О. М. Синіговець // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету : зб. наук. 
пр. Сер. : Економіка і 
менеджмент. – Одеса : 
МГУ, 2019. – № 38. – 
С. 4-12.
4. Новік І.О. 
Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І. Новік, 
С. Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
5. Новік І.О. 
Формування 



міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу  П. Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С. Погорєлов , О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). –  С. 137-
140 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137 
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬(у друці).  
7. Синіговець О. М. 
Організаційна 
культура інноваційних 
підприємств / О. М. 
Синіговець // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI» (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 37 (1313). – 
C. 57-61.
8. Синіговець О. М. 
Теоретичний аналіз 
формування 
ефективної системи 
управління 
персоналом / О. М. 
Синіговець, А. C. 
Твердохлєбова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI» (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 48 (1324). – 
С. 92-95.
9. Синіговець О. М. 
Сучасні методи 
управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємств / О.М. 
Синіговець // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості. – 
Випуск 58. 
Спеціальний випуск.– 
Харків, 2017. – 239-
242 с. (фахове наукове 
видання ВАК України, 
яке входить до 
національних та 
зарубіжних 



наукометричних базах 
даних: Наукова 
періодика України, 
РИНЦ, Index 
Copernicus (ICV 2015: 
40.96) (Польща), 
GoogleScholar (США).
10. SUNIGOVETS O., 
THE 
COMPETITIVENESS 
OF INNOVATION 
SYSTEMS//Proceedings
of the 3rd International 
scientific congress of 
scientists of Europe. 
Premier Publishing 
s.r.o. Vienna. 2019. Pp. 
653 – 661. ISBN 978-3-
903197-91-6.
11. Синіговець О. М. 
Підвищення 
прибутковості 
підприємств на основі 
інновацій / О. М. 
Синіговець // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 23. – С. 121-
125.
12. Синіговець О. М. 
Ефективність 
інноваційного 
підприємництва / О. 
М. Синіговець // 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 128-
132.
13. Sunigovets Olga 
(2019) Enterprise 
competitiveness in the 
digital economy // SHS 
Web Conf. Volume 67, 
2019, Fifteenth 
Scientific and Practical 
International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019), 
Section Development of 
Industrial Centers in 
the Conditions of 
Globalization. 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/ 20196704012 
(міжнародна 
публікація). 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2019/08/
shsconf_NTI-
UkrSURT2019_04012/s
hsconf_NTI-



UkrSURT2019_04012.h
tml
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок 58 с., розділ 7). 
(Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
2. Синіговець О. М. 
Інноваційне 
підприємництво / О. 
М. Синіговець // за 
ред. проф. Перерви 
П.Г. Управління 
підприємницькою 
діяльністю : 
магістерський курс. - 
Харків: НТУ«ХПІ», 
2018. (75с. або 3,44 
друк.арк.), 
(Навчально–
методична комісія 
НТУ «ХПІ» (Протокол 
№ 1 від 30.01.2018 р.) 
електронне видання.
3. Синіговець О.М. 
Інноваційний 
менеджмент: текст 
лекцій /  О.М. 
Синіговець. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. – 
140 с. - ISBN 978-617-
05-0052-6
4. Синіговець О.М. 
Способи забезпечення 
інноваційного 
розвитку сучасних 
підприємств / О. М. 
Синіговець // 
Розробка шляхів 
вирішення 
економічних проблем 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств : 
колективна 
монографія  / за ред. 
проф. Матросова О.Д. 
– Харків, 2019. (24 c. 
або 0,99 друк. арк.).
П.8 Виконання 
функцій наукового 
керівника наукової 
теми (проекту):
«Інноваційні основи 
економічного 
розвитку в умовах 
світової глобалізації 
міжнародного 
бізнесу»,
наказ №87 ОД від 13 
лютого 2020р.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Синіговець О.М. 
Методичні 
рекомендації до 
семінарських і 
практичних занятьз 
дисципліни 
«Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможні
стю» для студентів 
спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
усіх форм навчання / 
О. М. Синіговець. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. –  43 с.
2. Синіговець О.М. 
Приклади завдань 
комплексної 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможні
стю» для студентів 
спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
усіх форм навчання / 
О. М. Синіговець. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. –  30 с.
3. Синіговець О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання рефератів з 
дисципліни 
«Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможні
стю» для студентів 
спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
усіх форм навчання / 
О. М. Синіговець. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. –  20 с.
4. Синіговець О.М. 
Інноваційний 
менеджмент: текст 
лекцій /  О.М. 
Синіговець. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. – 
140 с. - ISBN 978-617-
05-0052-6
5. Синіговець О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Менеджмент 
персоналу» / Уклад. 
О.М. Синіговець. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019. – 21 
с.
П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ 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 діючоїю 
проблемною групою 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.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. Синіговець О. М. 
Міжнародна 
конкурентоспроможні
сть в умовах інтеграції 
/ О. М. Синіговець // 
Державна фінансова 
політика України в 
умовах євроінтеграції: 
погляди науковців та 
практиків: зб. тез 
наук. доп. за 
матеріалами I Всеукр. 
наук.практ. конф., м. 
Львів, 14 грудня 2017 
р. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
318 с.  (175-177 с.).
2. Синіговець О.М. 
Міжнародні 
організації в сучасній 
системі міжнародної 
діяльності / О.М. 
Синіговець // 
Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я : тези 
доповідей ХХVІІI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2020, 28-30 
жовтня 2020 р.: у 5 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 351 с. 
(С. 271) 
3. Синіговець О.М. 
Міжнародний 
менеджмент у 



забезпеченні розвитку 
економіки / О.М. 
Синіговець // Теорія і 
практика 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук. конф. (13 травня 
2020р.) / Відп. Ред. 
Проф. Я. Черчик. – 
Луцьк, 2020. – 413-414 
с. (0,12друк.арк.).
4. Синіговець О.М. 
Бренд стратегії 
інновацій 
міжнародного бізнесу 
/ О.М. Синіговець // 
Туристичний бренд як 
фактор формування 
позитивного іміджу 
України на світовому 
ринку : [Електронне 
видання] : Зб. матер. 
ІІ Всеукр. наук.-практ. 
інтернет конф. (Львів, 
20 лютого 2020р.) / 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Львівський інститут 
економіки і туризму. – 
Львів : ЛІЕТ, 2020. – 
198-201 с. 
(0,23друк.арк.).
5. Синіговець О.М., 
Бєлих К.О. Розвиток 
міжнародного бізнесу 
як основа створення 
конкуренції і 
залучення України до 
світових 
інтеграційних 
процесів / О.М. 
Синіговець, К.О. 
Бєлих // 
Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я : тези 
доповідей ХХVІІI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2020, 28-30 
жовтня 2020 р.: у 5 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 351 с. 
(С. 272).
6. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку 
міжнародних бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології: 
Зб. матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.  
7. Синіговець О. М. 
Сучасні стратегічні 
виміри створення 
інноваційної цінності 
підприємств / О. М. 
Синіговець // 
Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес, наука, освіта 



(SIDEC 2017) : зб. пр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 16-20 
травня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 53-56. 
8.Синіговець О.М. 
Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємств / 
О.М. Синіговець // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХХV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2017, 17 – 
19 травня 2017р. : y 4 
ч. Ч. ІІІ. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017. – 353 с. 
(259 с.)
9. Синіговець О.М. 
Передумови 
інноваційного 
розвитку як основа 
формування 
конкурентних переваг 
підприємств / О.М. 
Синіговець // 
Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я : тези 
доповідей ХХV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16 – 
18 травня 2018р. : y 4 
ч. Ч. ІІІ. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 
314 с. (256 с.)
10. Синіговець О.М. 
Розвиток 
інноваційних бізнес-
моделей в умовах 
реалізації цифрових 
стратегій 
підприємства / О.М. 
Синіговець // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості № 66 
(збірник науково-
практичних статей). – 
№ 66 (Спецвипуск) 
Додаток : Частина 2. – 
Харків, 2019. – 52-54 с. 
(0,145 друк.арк.).
11. Синіговець О.М. 
Розвиток 
інноваційного 
підприємництва в 
сучасних економічних 
системах / О.М. 
Синіговець // 
Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я : тези 
доповідей ХХVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15 – 
17 травня 2019 р. : y 4 
ч. Ч. ІІІ. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 
425 с. (С. 338) (0,072 



друк.арк).
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(УАРМБО), свідоцтво 
№ 436.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-26 
від 15.07.2020 року.

191853 Крамськой 
Дмитро 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005854, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046946, 
виданий 

25.02.2016

19 Міжнародна 
інформаційно-
аналітична 
діяльність

П. 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 
16
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Крамськой Д.Ю. 
Сучасні методики 
інвестиційного 
проектування та 
застосування 
програмних продуктів 
з позиції методики 
фінансово-
економічної оцінки 
проекту / Д.Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 45 (1266). – 
С. 112-117.
2. Крамськой Д. Ю. 
Застосування нових 
методів інтерпретації 
інформації для 
підвищення якості 
інвестиційних 
проектів / Д. Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI» (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 48 (1324). – 
С. 21-26.
3. Крамськой Д. Ю. 
Підвищення якості 
інвестиційних 
проектів завдяки 
введенню додаткових 
елементів 
інформаційного 
масиву / Д. Ю. 
Крамськой, П. В. 
Нотовський // Вісник 
Національного 



технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 19 (1295). – 
С. 140-146.
4. Крамськой Д. Ю. 
Методи і форми 
державного 
регулювання 
інноваційних процесів 
/ Д. Ю. Крамськой // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 150-157.
5. Кучинський В. А. 
Інноваційна 
сприйнятливість 
персоналу як основа 
економічного 
розвитку 
підприємства / В. А. 
Кучинський, О. М. 
Гуцан, Д. Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 110-
116.
6. Крамськой Д. Ю. 
Наукометрична 
систематизація 
теоретичних підходів 
до формування 
мотивації / О.М. 
Гуцан, В.А. 
Кучинський, Д.Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 23. – С. 106-
110.
7. Крамськой Д.Ю. 
Розробка методики 
оцінки інвестиційного 
проекту на основі 
балансу інтересів його 
учасників / Д.Ю. 
Крамськой // Вісник 
Нац. техн. ун-ту 
«ХПІ» : зб. наук. пр. 
Сер. : Економічні 
науки. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2016. – № 47 
(1219). – С. 30-35.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника або 
монографії:
1. Розробка шляхів 
вирішення 
економічних проблем 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств. 
Монографія / за ред. 
П.Г. Перерва, О.Д. 
Матросов, В.О. 
Матросова. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
250 с.
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти:
2016-2017 н.р. 
заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
економічного 
факультету; 
2017-2018 н.р. 
відповідальний 
секретар приймальної 
комісії економічного 
факультету. Наказ  
№128ОД від 27 
лютого 2017 р.
П.11 Участь в атестації 
наукових кадрів:
1. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Сидорчук Іванни 
Петрівни. Тема 
«Організаційно-
економічний механізм 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств», на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 27 жовтня 
2016 року 
Хмельницький 
Національний 
Університет, Спец. 
Вчена рада Д 
70.052.01.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології в 
менеджменті» для 
студентів 
спеціальностей 073 
«Менджмент» / 
уклад. Д.Ю. 



Крамськой. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
33 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт по 
дисциплінам 
«Інформаційні 
системи в 
інноваційній 
діяльності» та 
«Інформаційні 
системи і технології в 
інноваційній 
діяльності» для 
студентів 
спеціальностей 
8.03060102 
«Менеджмент 
інноваційної 
діяльності» та 
8.18010012 
«Управління 
інноваційною 
діяльністю» / уклад. 
Д.Ю. Крамськой – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2015. – 46 с.
3. Методичні вказівки 
по вивченню 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи в 
менеджменті» / 
уклад. Д.Ю. 
Крамськой – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2015. – 70 
с.
П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ 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:
Керівник постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці». 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
113 ОД від 28.02.2019 
«Про затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.15 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Крамськой Д. Ю. 
Формування та 
моніторинг 
інноваційної політики 
підприємства / Д. Ю. 
Крамськой, К. О. 
Луценко, О. В. 
Харченко // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 127-129.
2. Крамськой Д.Ю. 
Методи і форми 
державного 
регулювання 
інноваційних процесів 
/ Д.Ю. Крамськой // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 150-157.
3. Крамськой Д. Ю. 
Оцінка ефективності 
інвестицій з 
застосуванням 
динамічного методу 
оцінки інвестиційних 
проектів / Д. Ю. 
Крамськой // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 200.
4. Крамськой Д. Ю. 
Сучасні методики 
інвестиційного 
проектування та 
застосування 
програмних продуктів 
з позиції методики 
фінансово-
економічної оцінки 
проекту / Д. Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 



університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 45 (1266). – 
С. 112-117.
5. Крамськой Д. Ю. 
Системне вирішення 
проблем 
інноваційного 
розвитку на рівні 
державної 
інноваційної політики 
/ Д. Ю. Крамськой // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 26-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2018, [16-
18 травня 2018 р.] : у 4 
ч. Ч. 3 / ред. Є. І. 
Сокол. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. – С. 169.
6. Крамськой Д.Ю. 
Механізм управління 
ризиками 
інвестиційних 
проектів / Д.Ю. 
Крамськой, Т.С. 
Смоляк,  А.С. 
Шликова // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2019» : тр. 
Х-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 
2019 р. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2019. – 166 с. – 
Секція 4. – С. 88-90.
7.  Крамськой Д.Ю. 
Фактори впливу на 
успішну реалізацію 
інноваційних проектів 
/ Д.Ю. Крамськой, 
О.В. Доржиєв, А.О. 
Іванов // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2018» : тр. 
9-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 
2018 р. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. –125 с. – 
Секція 4. – С. 61-63.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 



(УАРМБО). Свідоцтво 
№ 421 від 22 жовтня 
2018 р.

66859 Неустроєва 
Гелена 
Олегівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
англійська 

мова та 
література

23 Іноземна мова П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1.G. Neustroieva.  
Selection of a 
Dispersion Medium for 
Recycling Plastic 
Greases According to 
Fire and Explosion 
Indicators.:Pet Coal 
(2020) :  62(3)  pp. 
818-822 ISSN 1337-
7027 an open access 
journal (Scopus).

П.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Неустроєва  Г.О. 
Особливості навчання 
письмовій науковій 
мові для формування 
особливих 
компетенцій у 
студентів технічних 
спеціальностей. / 
Неустроєва Г.О.,- 
«Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія» (фаховий 
науковий журнал), 
Одеса 2019. –Вип. 41. 
– Т. II (118). - С. 112-
114- 118с. (The Journal 
is indexed by Index 
Copernicus and other 
databases).
2. Неустроєва Г.О. 
Развитие 
межкультурной 
языковой 
компетенции через 
интернет-
коммуникацию./ 
Неустроєва Г.О.,- 
«Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія»(фаховий 
науковий журнал), 
Одеса 2016. –Вип. 22. 
– Т. II (163). - С. 106-
110- 184c. (The Journal 
is indexing by Index 
Copernicus and other 
databases).
3. Неустроєва Г.О. 
Важливість 
формування 
практичних навичків 
міжкультурного 



спілкування у 
студентів технічних 
спеціальностей./ 
Неустроєва Г.О.,- 
«Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія»(фаховий 
науковий журнал), 
Одеса 2018. –Вип. 32. 
– Т. II (163). - С. 156-
158- 183с. (The Journal 
is indexing by Index 
Copernicus and other 
databases).
4. Неустроєва Г.О. 
Особливості 
використання 
автентичних текстів 
для розвитку навичків 
міжкультурного 
спілкування у 
студентів 
комп’ютерних 
спеціальностей. / 
Неустроєва Г.О.,- 
«Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія» (фаховий 
науковий журнал), 
Одеса 2018. –Вип. 34. 
– Т. II (118). - С. 112-
114- 118с. (The Journal 
is indexed by Index 
Copernicus and other 
databases).
5. Неустроєва Г.О. 
Формування наукових 
понять в ході 
вивчення мовних 
дисциплін. / 
Неустроєва Г.О.,- 
«Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія» (фаховий 
науковий журнал), 
Одеса 2019. –Вип.37. – 
Т. II (130). - С. 118-120- 
130с. (The Journal is 
indexed by Index 
Copernicus and other 
databases).

П. 3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1.Навчальний 
посібник  «Вивчаємо  
професійну англійську 
мову»// Неустроєва 
Г.О. Землякова О.О., 
Тарасова Г.С., Коляда 
В.В.,НТУ «ХПІ»-2019, 
240 с.
2.Навчальний 
посібник «Сучасні 
бізнес-комунікації»// 
Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М.,НТУ 
«ХПІ»-2020, 120 с.
П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 



залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1.Участь у науково-
методичному проекті 
«Oxford Days in 
Ukraine»: session «I 
think therefore I 
learn»/ організатор  
Oxford University 
Press/ лектор EL 
Teacher and Teacher 
Trainer  Ben Wetz 
/серпень2016 р. 
(отримано 
сертифікат)
2. Участь у 
міжнародному 
науково-методичному 
проекті «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Making the most of 
students’potential»/ 
організатор  Oxford 
University Press/ 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer 
Edmund Dudley/16 
березня 2017 р.
(отримано 
сертифікат)
3. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Language in context 
for exam preparation» 
організатор  Oxford 
University Press/ 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer 
Edmund  Dudley /17 
березня 2017 р.
(отримано 
сертифікат)
4. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті  «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Encouraging Growth 
Mindset in the 
Classroom» 
організатор  Oxford 
University Press/ 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer Ushpa 
Fortescue/ 5 жовтня 
2017 р.(отримано 
сертифікат)
5. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Learner-oriented 
assessment» 
організатор  Oxford 
University Press / 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  
Martyn Clarke /16 
березня 2018 р.
(отримано 
сертифікат)
6. Участь у  
міжнародному 



науково-методичному 
проекті  «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Everyday professional 
development» 
організатор  Oxford 
University Press / 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  
Martyn Clarke /17 
березня 2018 р.
(отримано 
сертифікат)
7. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті  «Oxford Days 
in Ukraine»: session 
«Oh,do keep up!» 
організатор  Oxford 
University Press / 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  Tim 
Falla /23 серпня 2018 
р.(отримано 
сертифікат)
8. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті 
«PearsonUkraine»: 
session «Tasks and 
activities to get your 
students flying high»  
організатор  Pearson 
Ukraine/ лектор EL 
Teacher and Teacher 
Trainer  Amanda 
Davies/28 серпня 2018 
р.(отримано 
сертифікат № 
18180812).
3. Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
проекті  «Oxford Days 
in Ukraine»: sessions 
«Shaping learners now 
and for the future», 
«Teacher well being» 
організатор Oxford 
University Press / 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  
Ushapa  Fortescue/ 23 
серпня 2019 р.
(отримано 
сертифікат)
4. Участь у  
міжнародній науково-
методичній 
конференції  «Oxford 
ELTOC 2019» 
організатор  Oxford 
University Press / 
лектори EL Teacher 
and Teacher Trainer  
Tammy Gregerson, 
Ushapa Forescue/ 
2019р.(отримано 
сертифікат)
5.Участь у  
міжнародному 
науково-методичному 
вебінарі «Keep 
teaching, and keep 
learning with Pearson 
English Spring Days» : 
session «ADULT: How 
to teach remotely with 
StartUp» організатор 



Pearson Ukraine/ 
лектор EL Teacher Dr 
Ken Beatty/04-05 
травня 2020 р.
(отримано сертифікат 
)
6.Участь у 
міжнародному 
науково-методичному 
вебінарі «Nurturing 
Imagination and 
Creativity in the Young 
Learner Classroom » 
(19листопада 2019 р.), 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  
Kathleen Kampa.
(отримано 
сертифікат). 
7. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар 
«Intercultural 
Competence and 
Citizenship», 
організатор Oxford 
University Press /  28 
вересня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
8. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар 
«Inquiry based learning 
in the ELT Classroom», 
організатор Oxford 
University Press /  8 
жовтня2020 р.
(отримано 
сертифікат)
Участь у  міжнародній 
програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар «How 
to become a remote 
manager overnight», 
організатор Oxford 
University Press /  6 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
9.Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар 
«Language Teacher 
Wellbeing: What 
Educational Leaders 
Can Do», організатор 
Oxford University Press 
/  15 жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
10. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар 
«Writing tests for 
teenagers», 
організатор  Oxford 
University Press /  21 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)



11.. Участь у 
міжнародному 
науково-методичному 
вебінарі  «Business 
Partner: a successful 
partnership between 
language and business 
skills», організатор  
Dinternal Education /13 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)

П.13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування
Методичні вказівки 
«Позааудиторне 
читання фахової 
літератури для 
самостійної роботи 
студентів соціологів 1 
курсу» // Землякова 
О.О., Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М.,НТУ 
«ХПІ»-2020, 35 с.

П.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.Неустроєва 
Г.О.«Використання 
інформаційних 
технологій як 
необхідна складова 
під час оптимізації 
навчального процесу в 
університеті. /тези 
доповіді / 
«Філологічні науки: 
історія, сучасний стан 
та перспективи 
досліджень » 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 13 - 14 
грудня 20 1 9 р. м. 
Львів/  Львів ГО 
«Наукова філологічна 
організація «Логос», 
2019.-с.104-107-136с
2.Неустроєва 
Г.О.«Використання 
дистанційного 
навчання як частини 
системи освіти під час 
вивчення іноземної 
мови в університеті. 
/тези доповіді / 
«Сучасні наукові 
дослідження 



представників 
філологічних наук та 
їхній вплив на 
розвиток мови та 
літератури» 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 10 - 11 
квітня 20 20р. м. 
Львів/  Львів ГО 
«Наукова філологічна 
організація «Логос», 
2020.-с.103-106-136с
3.Неустроєва Г.О. 
Важливість 
впровадження 
мультимедійних 
технологій в процес 
мовної підготовки 
майбутніх економістів 
в вищих навчальних 
закладах. / 
Неустроєва Г.О. , 
Комова Г.В.: 
матеріали XХІV   
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
[«Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD-2016р. )] 
(Харків, 18 - 20травня 
2016р.) / за ред. проф. 
Сокола Є.І.-
Харків,НТУ «ХПІ»- 
Ч.4-с.34-371с.
4.Неустроєва Г.О 
Важливість 
формування 
іншомовної 
компетенції під час 
викладання іноземної 
мови ./ Неустроєва 
Г.О.: тези 
доповіді/Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Мова, 
література і культура: 
актуальні питання 
взаємодії» 14-15 
жовтня 2016р., 
м.Львів
5. Вплив інноваційних 
технологій під час 
вивчення англійської 
мови на самостійну 
роботу студентів./ 
Неустроєва Г.О.: тези 
доповіді/Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Мова та  
література у 
полікультурному 
просторі» 10-11 
лютого 2017р., м.Львів 
. Львів  ГО«Наукова 
філологічна 
організація 
«Логос»,2017.-с.135-
137-160с.
6.Обучение 
иностранному языку с 
помощью учебных 
карт с проблемными 
заданиями. /тези 
доповіді  Неустроєва 
Г.О., Комова Г.В./ XХV   
Міжнародна науково-
практична 



конференція 
«Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD-201 7 ) 17 - 
19 травня 20 1 7 р. м. 
Харків/ за ред. проф. 
Сокола Є.І.-
Харків,НТУ «ХПІ»-
371с.-Ч.4-с.34
7.Використання 
проектної роботи  під 
час вивчення 
англійської мови./ 
Неустроєва 
Г.О.,Комова Г.В.: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції [ 
«Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів»] (м. Львів, 
10-11 листопада 2017 
р.) -Львів  
ГО«Наукова 
філологічна 
організація 
«Логос»,2017.-с.118-
120-132с.
8.Особливості 
викладання 
дисципліни «Іноземна 
мова» в групах 
студентів з низьким 
рівнем володіння 
мовою. /тези доповіді  
Неустроєва Г.О., 
Комова Г.В./ XХVI  
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD-201 8 ) 16 - 
18 травня 20 1 8 р. м. 
Харків/ за ред. проф. 
Сокола Є.І.-
Харків,НТУ «ХПІ»-
365с.-Ч.4-с.113 
9.Неустроєва 
Г.О.«Використання 
методу кейсів під час 
викладання іноземної 
мови в університеті. 
/тези доповіді / 
«Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів » 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 13 - 14 
листопада 2020р. м. 
Львів / Львів ГО 
«Наукова філологічна 
організація «Логос», 
2020.-с.104-107-136с

П.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Участь у 
професійному 
об’єднанні English 
Language Teaching 



Ukraine / OXFORD 
UNIVERSITY PRESS
https://elt.oup.com/tea
chersclub/?
cc=ua&selLanguage=uk
&mode=hub 

П.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 24 р.

199839 Стригуль 
Лариса 
Станіславівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

071 Облік і 
оподаткування,

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005161, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037630, 
виданий 

17.01.2014

19 Економічна 
статистика

П. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 18
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Стригуль Л. С. 
Застосування 
статистичного аналізу 
TEXT-MINING при 
уточненні і 
стандартизації 
визначення логістики 
готельно-
ресторанного бізнесу / 
Л. С. Стригуль, Т.Ю. 
Чайка, В.О. 
Александрова // 
Збірник наукових 
праць «Економічний 
аналіз» – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2018. – № 3. – 
Т. 28. – С. 123-133 
(Index Copernicus).
2. Стригуль Л. С. 
Дослідження 
особливостей 
застосування 
статистично-
економічних методів 
оцінювання стану та 
перспектив розвитку 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу 
України / Л. С. 
Стригуль // Збірник 
наукових праць 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
підприємництва. – 
Харків : ХНАДУ, 2017. 
– том 1. – №3 (18). – С. 
88-92. (Index 
Copernicus).
3. Стригуль Л. С. 
Напрями 
вдосконалення 
фінансової звітності 
щодо розкриття 
інформації про 
інвестиційну 
діяльність 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ Л. С. Стригуль, Я. С. 
Антоненко // 
Інфраструктура ринку 
: електрон. наук.-
практ. журн. – 2019. – 
Вип. 37. – С. 3-10. – 
Режим доступу: 
http://www.market-



infr.od.ua/journals/201
9/37_2019_ukr/3.pdf, 
вільний (дата 
звернення 04.02.2020 
р.).
4. Стригуль Л. С. 
Застосування методів 
діагностики 
банкрутства при 
оцінюванні стану та 
перспектив розвитку 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу 
України / Л. С. 
Стригуль, О.В. 
Мелень, Н.М. 
Побережна // 
Електронний науково-
практичний журнал 
«Інфраструктура 
ринку». [Електронний 
ресурс] – Одеса : 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2018. – 
Випуск 24. – С. 262-
267. (Index 
Copernicus).
5. Стригуль Л. С. 
Ефективність та 
прибутковість: 
теоретичний аспект 
[Електронний ресурс] 
/ Л. С. Стригуль, Г. Є. 
Тур, Т. М. Х. Нгуєн // 
Інфраструктура ринку 
: електрон. наук.-
практ. журн. – 2019. – 
Вип. 36. – С. 287-292. 
– Режим доступа: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
9/36_2019_ukr/47.pdf, 
вільний (дата 
звернення 10.01.2019 
р.).
6. Стригуль Л. С. 
Застосування методів 
діагностики 
банкрутства під час 
оцінювання стану та 
перспектив розвитку 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу в 
Україні [Електронний 
ресурс] / Л. С. 
Стригуль, О. В. 
Мелень, Н. М. 
Побережна // 
Інфраструктура ринку 
: електрон. наук.-
практ. журн. – 2018. – 
Вип. 24. – С. 257-261.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1.Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова, Л.С. 
Стригуль. – Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (редакція). 
(Рекомендовано 



Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
П.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. Відповідальний 
виконавець науково–
дослідної роботи 
«Розробка 
рекомендацій щодо 
урахування галузевої і 
виробничої специфіки 
при розрахунку у 
відповідності до 
нормативно-правових 
актів з 
бухгалтерського 
обліку, та подальшому 
аналізі системи 
економічних 
показників суб’єкта 
господарської 
діяльності» договір 
№66753 від 02 липня 
2018 року, 
індивідуальний 
контракт № 268 від 06 
липня 2018 року.
П.9 Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ 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. Участь у роботі журі 
І (районного) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів «Мала 
академія наук 
України» у науковому 
відділенні 
«Економіка» 
протягом 2016-2018 
років. (Лист 
Начальника 
Управління освіти 
Виконавчого комітету 
Адміністрації 
Київського району 
Харківської міської 



ради Харківської 
області №1927 від 
15.08.2018 року.)
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Робота на посаді 
вченого секретаря 
закладу освіти (ННІ 
ЕММБ) (з 2018 року 
по теперішній час ) 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
136 ОД  від  
28.02.2018 р. 
Підстава: Рішення 
конференції 
трудового колективу 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту і 
міжнародного бізнесу 
НТУ «ХПІ»  (протокол 
№   1    від  «  20    » « 
лютого  » 2018 року). 
Наказ НТУ «ХПІ» 
№172 ОД від  
25.03.2019 р. Підстава: 
Рішення конференції 
трудового колективу 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту і 
міжнародного бізнесу 
НТУ «ХПІ»  (протокол 
№   1    від  «  15 » 
« березня» 2019 року).
П.11 Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Вчений секретар, 
член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д64.050.02 НТУ 
«ХПІ»(2014-2020 рр) 
Наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р.



П.13 Наявність 
виданих методичних 
вказівок загальною 
кількістю три 
найменування:
1 Стригуль Л. С. 
Статистика : текст 
лекцій [для студ. спец. 
6.030509 «Облік і 
аудит» всіх форм 
навч.] / Л. С. 
Стригуль, В. О. 
Александрова ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020. – 220 с.
2 Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни 
«Статистика» для 
студентів 
спеціальності 
6.030509 «Облік і 
аудит» денної форми 
навчання, укладачі Л. 
С. Стригуль, В. О. 
Александрова. – 
Харків : НТУ «ХПІ». – 
2020. – 41 с.
3 Методичні вказівки 
до контрольної роботи 
з дисципліни 
«Статистика» для 
студентів 
спеціальності 
6.030509 «Облік і 
аудит» заочної форми 
навчання укладачі Л. 
С. Стригуль, В. О. 
Александрова. – 
Харків : НТУ «ХПІ». – 
2020. – 63 с.
4. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни 
«Програмне 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку» : для студентів 
спец. 071 «Облік і 
оподаткування» заоч. 
та дистанц. форм 
навчання / уклад.: Л. 
С. Стригуль, Є. М. 
Строков ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Програмне 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку» : для студентів 
спец. 071 «Облік і 
оподаткування» заоч. 
та дистанц. форми 
навчання / уклад.: Л. 
С. Стригуль, Є. М. 
Строков ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 30 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 



дисципліни 
«Програмне 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку» : для студентів 
спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ден. 
форми навчання / 
уклад.: Л. С. Стригуль, 
Є. М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 59 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Програмне 
забезпечення 
бухгалтерського 
обліку» : для студентів 
спец. 071 «Облік і 
оподаткування» заоч. 
та дистанц. форми 
навчання / уклад.: Л. 
С. Стригуль, Є. М. 
Строков ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 55 с.
П.14 Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
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 науковим 
гуртком / 
проблемною групою:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (м. 
Харків, НТУ «ХПІ»-
2017): Чут Ліана 
Олександрівна ЕК-53 
А на тему : ТОВ 
«Санаторій «Сосновий 
бір» Формування 
моделі оцінки 
ліквідності та 
платоспроможності 
підприємства.
2. Керівництво 
студентом який 
зайняв призове місце 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади із 
навчальної 
дисципліни 



«Інформаційні 
системи і технології в 
обліку та аудиті» (м. 
Миколаїв, 
Миколаївський 
національний 
аграрний університет, 
2017 р.) Буткова 
Анастасія Юріївна ЕК-
53 А - Диплом ІІІ 
ступеня.
3. Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» (м. Харків, НТУ 
«ХПІ», 2018 р.).
П.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. Стригуль Л. С. 
Дослідження підходів 
до оцінки рівня 
платоспроможності 
підприємств сфери 
послуг / Л. С. 
Стригуль, Д.В. 
Міщенко // Матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
з міжнародною 
участю «Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб'єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі» (28-30 
листопада 2017 року). 
– Кременчук : 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2017. – С. 216-219.
2. Стригуль Л. С. 
Фінансова стійкість 
підприємства: 
теоретичний аспект / 
Л.С. Стригуль, Я.В. 
Горбунова, В.О. 
Александрова // 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
з міжнародною 
участю «Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб'єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі» (7-9 
листопада 2018 року). 
– Кременчук : 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 



Михайла 
Остроградського, 
2018. . – С. 133-136.
3. Стригуль Л. С. 
Діскримінантні 
моделі, як експрес 
діагностика рівня 
фінансової стійкості 
підприємства / Л. С. 
Стригуль, О. В. Філіна 
// Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2019» : тр. 
15-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 4-6 
грудня 2019 р. / ред. Є. 
М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – С. 158-160.
4. Стригуль Л. С. 
Дослідження сучасних 
підходів до 
визначення 
прибутковості 
підприємства / Л. С. 
Стригуль, Г. Є. Тур, А. 
А. Стригуль // 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб'єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації : 
зб. тез наук. робіт 4-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 5-7 
листопада 2019 р. = 
Strategically-innovative 
development of the 
subjects of the 
economic system in the 
conditions of 
globalization : coll. of 
abstr. of sci. works of 
4th Intern. Sci. and 
Practical Internet Conf., 
November 5-7, 2019. – 
Кременчук : КрНУ, 
2019. – С. 176-178.
5. Стригуль Л. С. 
Дослідження сучасних 
підходів до 
визначення 
ліквідності 
підприємства / Л. С. 
Стригуль, К. В. 
Мурова, А. А. 
Стригуль // 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб'єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації : 
зб. тез наук. робіт 4-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 5-7 
листопада 2019 р. = 
Strategically-innovative 
development of the 
subjects of the 
economic system in the 
conditions of 
globalization : coll. of 
abstr. of sci. works of 
4th Intern. Sci. and 
Practical Internet Conf., 
November 5-7, 2019. – 
Кременчук : КрНУ, 
2019. – С. 173-176.



П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Української 
Асоціації 
менеджменту та 
бізнес-освіти (з 12 
квітня 2019 року). 
Свідоцтво № 514.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Наукове 
консультування ТОВ 
НВП 
«Теплогазохолодвод» 
за темою «Розробка 
рекомендацій щодо 
формування системи 
показників 
прибутковості, їх 
розрахунку у 
відповідності до 
НП(С)БО України, та 
подальшому 
порівняльному 
аналізу з урахуванням 
виробничої специфіки 
підприємства». Період 
консультацій у 
відповідності до 
плану-графіку 
виконання науково-
економічного 
консультування з 
25.07.2018 року по 
26.07.2020 року на 
підставі договору № 
66/171-2017 від 
24.07.2018 року.

135532 Райко 
Валентина 
Федорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

TH 116991, 
виданий 

08.02.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000862, 
виданий 

26.10.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 007276, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
072156, 

виданий 
18.09.1991

29 Основи 
професійної 
безпеки та 
здоров'я 
людини

П. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17, 
18
П.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. Цейтлін М.А., 
Шестопалов О.В., 
Райко В.Ф 
Підвищення 
реакційної здатності 
малоактивної частки 
вапняної суспензії у 
содовому виробництві 
/ Цейтлін М.А., 
Шестопалов О.В., 
Райко В.Ф. // 
Восточно-
Европейского 
журнала передовых 
технологий – 
№6/2(78).–.2015.– С. 
33-39. Scopus
2. A. Shkop, M. Tseitlin, 
O. Shestopalov, V. 
Raiko Study of the 
strength of flocculated 
structures of 
polydispersed coal sus-
pensions / A. Shkop, M. 



Tseitlin, O. 
Shestopalov, V. Raiko 
// Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. – 2017 – 
Number 1/10 (85), – С. 
20–26. Scopus
3. A. Shkop, M. Tseitlin, 
O. Shestopalov, V. 
Raiko A study of the 
flocculs strength of 
polydis-perse of coal 
suspensions to 
mechanical influences 
pensions / A. Shkop, M. 
Tseitlin, O. 
Shestopalov, V. Raiko 
//«EUREKA: Physics 
and Engineering». – 
2017. – Number 1. – Р. 
13 – 20 Scopus
4. A. Shkop, M. Tseitlin, 
O. Shestopalov, V. 
Raiko Research of ways 
to reduce mechanical 
influence on floccules in 
a centrifuge/ A. Shkop, 
M. Tseitlin, O. 
Shestopalov, V. Raiko 
// Technology audit 
and production reserves 
– 2017. –№ 1/3(33) – 
С. 39- 45. Scopus
5. K. Makhlay, M. 
Tseitlin, V. Raiko A 
study of wastewater 
treatment conditions 
for the poultry meat 
processing enterprise. / 
K. Makhlay, M. Tseitlin, 
V. Raiko// Eastern-
European journal of 
enterprise technologies. 
– 2018 – Number 3/10 
(93), – С. 15–20. 
Scopus
6. V. Berezutskyi, N. 
Berezutska, O. Ilinska, 
V. Raiko Studying the 
effect of multifunctional 
partitions on 
temperature indicators 
at offices of the open 
space Type. /V. 
Berezutskyi, N. 
Berezutska, O. Ilinska, 
V. Raiko // Eastern-
European journal of 
enterprise technologies. 
– 2018 – Number 4/10 
(94), – С. 15–20. 
Scopus
7. Shestopalov O. 
Briankin О. Tseitlin М. 
Raiko V. Hetta О. 
Studying patterns in the 
flocculation of sludges 
from wet gas treatment 
in metallurgical 
production Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019. – 
Vol. 5, N 10 (101). - P. 
6-13. – Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2019.181300. 
Scopus
8 Shestopalov O. 
Briankin O.  N. 
Rykusova   Hetta O. 



Tseitlin M.. Raiko V. 
Optimization of 
floccular cleaning and 
drainage of thin 
dispersed sludges  
EUREKA: Physics and 
Engineering», – 2020, 
Number 3, p. 75-86/. 
Scopus
П. 2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.  Цейтлин М.А., 
Райко В.Ф., Панасенко 
В.А. Эффективность 
энергопотребления и 
потенциал 
использования 
вторичной теплоты 
стадии кальцинации 
содового 
производства/ М.А. 
Цейтлин,  В.Ф. Райко, 
В.А. Панасенко // 
Сборник научных 
трудов «Химия и 
технология 
производств основной 
химической 
промышленности». – 
Харьков: ГУ 
«НИОХИМ», 2016. – 
Т. 78. – С. 63 – 70. 
Фахове видання
2. Махлай К. О., 
Цейтлін М. А., 
Очищення стічних вод 
забійного цеху 
птахофабрики 
коагуляцією.  Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Нові рішення в 
сучасних технологіях 
= Bulletin of the 
National Technical 
University «KhPI». 
Series: New solutions in 
modern technology: зб. 
наук. пр. / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. — № 10 (1335) 
2019. — с. 101-108 — 
ISSN 2079-5459. 
Фахове видання
http://ccte.khpi.edu.ua
/
3.Махлай К.А. Цейтлін 
М.А., Райко В.Ф. 
Закономерности 
коагуляции сточніх 
вод птицефабрик с 
различным составом 
сточных вод. Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Хімія, хімічна 
технологія та 
екологія: зб. наук. пр. 
/ Нац. техн. ун-т  
«Харків. політехн. ін-
т». — Харків : НТУ 
«ХПІ», 2019. — № 2, 



2019. —3 - 9с.— ISSN 
2079-0821. Фахове 
видання
4. Цейтлин  М.А 
Панасенко В.А., Райко 
В.Ф. Оценка влияния 
режима и 
конструкции 
холодильника и 
конденсатора газа 
дистилляции на 
состав конденсатов. 
Химия и технология 
производств основной 
химической 
промышленности.  Сб. 
научн. труд . Т. 79 / ГУ 
«НИОХИМ». – 2019. –  
с. 117 – 125. Фахове 
видання
5. Шинкоренко О. І., 
Костенко М. В., 
Цейтлін М. А.,Райко 
В.Ф. Дослідження 
спроможності 
почергової термічної 
нейтралізації відходів 
ракетного палива в 
одному агрегаті 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Нові рішення в 
сучасних технологіях: 
зб. наук. пр. / Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». — 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. — № 1. — 114-119 
с. — ISSN 2079-5459. 
Фахове видання
П. 3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Березуцький В.В. 
Цейтлін М.А.  
Семенов Є.О. Безпека 
людини в сучасних 
умовах /Монографія / 
Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2018. – с.105 – 
138
2. Березуцький В.В., 
Васьковець Л.А., 
Горбенко В.В., Янчик  
О.Г. Основи 
професійної безпеки 
та здоров’я 
/Підручник/ НТУ 
«ХПІ», Харків: ФОП 
Панов А.М.,2018 -553.
3. Практикум 
«Управління і 
соціально-економічні 
основи охорони 
праці»/ Навчальний 
посібник / В. Ф. Райко, 
Є. О. Семенов, О. Г. 
Янчик, О. І. Ільїнська. 
— Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. — 240 с.
4.  Технологические 
методы защиты 
окружающей среды от 
выбросов вредных 
соединений в 
энергетике и 
химическом 
производстве 



./Учебное пособие// 
Ефимов А.В., Цейтлин 
М.А..Гончаренко А.Л.. 
Райко В.Ф. Харьков: 
НТУ «ХПИ», 2018, 
с.217 
http:/web.kpi.ua/pgs/r
u/kafpgs/,
Разд. 6,7,8,9. – с.130-
208.
5. Shestopalov O.V. 
Rykusova N.I. Tseytlin 
M.A Sustainable 
development of 
resource-saving 
technologies in mineral 
mining and processing 
.Multi-autho 
UNIVERSITAS 
Publishing, Petroșani, 
University of Petroșani 
Str. Universității nr. 20, 
332006, Petroșani, jud. 
Hunedoara, Romania 
red monograph, 2019 
pag.363-383.
П. 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
З 2015-2020 р. Райко 
В.Ф. як 
відповідальний 
виконавець науковий 
керівник очолювала 
дослідження у рамках 
господарської 
договірної науково-
дослідної роботи  двох 
НДР:  1. «Розробити 
рекомендації щодо 
удосконалення 
технологічної схеми 
виробництва 
виварочної солі» ПАТ 
«Кримський содовий 
завод» (госп.договір 
№ 53510 від 01. 02. 
2015р.)
2. «Визначити 
можливість 
підвищення ступеню 
розділення 
тонкодисперсних 
суспензій за рахунок 
удосконалення 
конструкції 
осаджувальної 
центрифуги». 2016-
2017 р.р. (госп.договір 
№  53583 від 
08.02.2016р.- 
31.12.2020)
П. 13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Цейтлін М.А., Райко 
В.Ф., Шестопалов О.В. 
Методические  
указания к 
выполнению 
расчетной работы 
«Расчет абсорбци-
онной установки» по 
дисциплине: 
«Оборудование и 
основы 
проектирования 
экологически 
безопасных 
технологий с 
использованием 
САПР» для студентов 
специальности 101 
Экология, 
специализация 101.01 
Инженерная 
экология. Харьков: 
НТУ «ХПИ», 2018. – 
55.
2. Райко 
В.Ф.Соціально–
економічні основи 
охорони праці – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017.– 250 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
курсу «Правові основи 
працеохоронної 
політики та охорони 
праці» для студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». / 
Уклад. Семенов Є. О., 
Райко В. Ф. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 16 
с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
курсу «Числові методи 
аналізу з охорони 
праці» для студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». / 
Уклад. Семенов Є. О., 
Райко В. Ф. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 16 
с.
5.Методичні вказівки  
для СРС з курсу 
«Безпечна 
експлуатація 
інженерних систем і 
споруд» для студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». / 
Уклад. Райко В.Ф., 
Семенов Є. О. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. – 6 с.
6.Методичні вказівки  
для СРС з курсу 
«Експертиза з 
охорони праці» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». / 



Уклад. Райко В.Ф., 
Семенов Є. О. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. – 7 с.
7.Методичні вказівки  
для СРС з курсу  
«Соціально-
економічні основи з 
охорони праці» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». / 
Уклад. Райко В.Ф., 
Семенов Є. О. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. – 6 с.
8. Райко В.Ф. , 
Семенов Є.О., Янчик 
О.Г., Ільїнська О.І.   
Практикум 
«Управління і 
соціально-економічні 
основи охорони 
праці» для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр 
напрям підготовки 
263 «Цивільна 
безпека»: навчальний 
посібник НТУ «ХПІ»,  
Харків: Планета - 
Принт, 2019  - 240.
9. Райко В.Ф., Семенов 
Є.О. Ільїнська О.І. 
Текст лекцій із 
дисципліни «Правові 
основи 
працеохоронної 
політики та охорони 
праці» для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». 
Харків: НТУ «ХПІ» , 
Планета - Принт, 2019 
- 208.
10. Райко В.Ф., 
Семенов Є. О. Янчик 
О. Г. Ільїнська О. І. 
Конспект лекцій із 
дисципліни 
«Експертиза з 
охорони праці» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр 
напряму підготовки 
263 «Цивільна 
безпека» Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020. – 120 с
11. Райко В.Ф., 
Семенов Є.О. 
Ільїнська О. І. Текст 
лекцій із дисципліни 
«Числові методи 
аналізу з охорони 
праці» для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня бакалавр 
напряму підготовки 
263 «Цивільна 
безпека». Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020. – 84 с.
12. Райко В.Ф., Янчик 
О.Г., Петренко  Ю.А, 
Пастухов М.В., 
Корнійчук А,М., 



Ільїнська О.І. Безпека 
праці в професійній 
діяльності. Ч.11. 
Забезпечення 
техногенної безпеки 
та безпечних умов 
праці // Навч. 
Посібник. Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020. – 316 с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 5 
публікацій:
1.Tseitlin M.,  
Shestopalov O., Raiko 
V. Kinetics of Sodium 
Chloride Dissolution in 
Condensates 
Containing Ammonia 
and Ammonium Carbon 
Advances in Design, 
Simulation and 
Manufacturing II 
Proceedings of the 2nd 
International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE-2019, June 11–
14, 2019, Lutsk, 
Ukraine – Springer, 
2019. – 934 p. (p. 882-
892). Scopus 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-22365-6
2. Цейтлін М. А.,Райко 
В.Ф. Ratio between 
Heat and Mass Transfer 
when Concentrating the 
Solution in a Cooling 
Tower2nd International 
Scientific Conference 
«Chemical Technology 
and Engineering»: 
Proceedings. – June 
24–28th, 2019, Lviv, 
Ukraine. – Lviv: Lviv 
Polytechnic National 
University, 2019. – 433 
p. (p. 92-95) Scopus
3. Райко В.Ф. , 
Запорожець А.І. 
Співпраця  України з 
Міжнародною 
організацією праці. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – с.22
4. Райко В.Ф. , Масоха 
Т.Ю. Проблеми 
оцінки стану і ступеня 
розвитку соціально-
трудових відносин. 
Інформаційні 



технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – с. 32
5. Райко В.Ф., 
Ільїнська О.І. 
Практична підготовка 
студентів з 
дисципліни 
«Соціально-
економічні основи 
охорони праці».  
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – с.41
6. Райко В.Ф., Семенов 
Є.О. Про скасований 
перелік заборонених 
професій для жінок в 
Україні. Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – с.42
7. Цейтлін М.А. , 
Райко В.Ф. 
Лимитирующие 
стадии процесса 
абсорбции аммиака в 
системе аммиак – 
водяной пар – вода. 
Актуальні проблеми 
енергетики та 
екології: тези 
доповідей XVІІ 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конф., 26-29 вересня 
2018р. – Одеса: 
ОНАХТ– с.175-176
8. Цейтлін М.А. , 
Райко В.Ф. Системний 
підхід до підвищення 
ступеню використання 
енергії та сировини у 
содовому 
виробництві. 5-й 
Міжнародний конгрес 
«Захист 
навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
»: збірник матеріалів. 



– Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2018. С. 
115.
9. Махлай К.А., 
Цейтлін М.А., Райко 
В.Ф.  Повышение 
эффективности 
работы локальных 
очистных сооружений 
птице фабрики. 5-й 
Міжнародний конгрес 
«Захист 
навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
»: збірник матеріалів. 
– Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2018.  С. 
116
10. Цейтлін М.А., 
Райко В.Ф.  Кінетика 
осадження кристалів 
хлориду натрію в 
рідинах, що містять 
аміак та карбонати 
амонію. Збірник 
доповідей VІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Ефективні процеси 
та обладнання 
хімічних виробництв 
та пакувальної 
техніки». – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. С. 15 – 17
11. Цейтлін М.А. Райко 
В.Ф.  Математичне 
моделювання 
взаємодії оксидів 
сірки з рідкими 
відходами, що містять 
кальцій. Комп’ютерне 
моделювання в хімії 
та технологіях і 
системах сталого 
розвитку – КМХТ-
2019: Збірник 
наукових статей 
Сьомої міжнар. наук.-
практ. конф. – Київ: 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019 –
с.130-134.
12. Райко В.Ф. , Корець 
А.Р. Соціально-
економічні проблеми 
працівників при 
використанні 
незадекларованої 
праці. Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroСAD-2019, 15-17 
травня 2019р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – С. 35
13. Райко В.Ф. , 
Семенов Є.О. Ризики 
незадекларованої 



праці в Україні. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroСAD-2019, 15-17 
травня 2019р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». –с. 49.
14. Райко В.Ф.,  
Помешкіна І.Л. 
Безпечна 
експлуатація бункерів 
для зберігання зерна 
на елеваторах. Зб. 
доповідей. ХІ 
Міжнародн. наук.-
методичн. 
конференції та 138 
Міжнародн. наук. 
конференції 
Європейської 
Асоціації наук з 
безпеки (EAS) 
«Безпека людини у 
сучасних умовах», 5 – 
6 грудня 2019 р., НТУ 
«ХПІ»,– Харків, 2019. 
– с. 137-139
15. Райко В.Ф., 
Колесніченко Є.О. 
Джерела забруднення 
навколишнього 
середовища сучасної 
енергетики. Зб. 
доповідей. ХІ 
Міжнародн. наук.-
методичн. 
конференції та 138 
Міжнародн. наук. 
конференції 
Європейської 
Асоціації наук з 
безпеки (EAS) 
«Безпека людини у 
сучасних умовах», 5 – 
6 грудня 2019 р., НТУ 
«ХПІ»,– Харків, 2019. 
– с. 139-141.
16. Райко В.Ф., 
Семенов  Є.О. 
Підвищення 
ефективності 
підприємств шляхом 
використання нових 
економічних методів в 
охороні праці . Зб. 
доповідей. ХІ 
Міжнародн. наук.-
методичн. 
конференції та 138 
Міжнародн. наук. 
конференції 
Європейської 
Асоціації наук з 
безпеки (EAS) 
«Безпека людини у 
сучасних умовах», 5 – 
6 грудня 2019 р., НТУ 
«ХПІ»,– Харків, 2019. 
– с. 175-177.
17. Цейтлін М. А., 
Райко В.Ф.  
Апроксимація 
результатів 
дослідження взаємодії 



кислоти з фосфатною 
сировиною. 
Комп’ютерне 
моделювання в хімії 
та технологіях і 
системах сталого 
розвитку – КМХТ-
2020: Збірник 
наукових статей 
Восьмої міжнар. 
наук.-практ. конф. – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020 –
285-290 с.
http://msct.kxtp.kpi.ua
/  
18. Райко В.Ф., 
Семенов Є.О. 
Колективний договір 
– опора охорони праці 
на підприємстві. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XXVII 
міжнар. наук.–практ. 
конференції 
MicroCAD-2020, 13-15 
травня 2020р.: у 4 ч. 
Ч. IV. / за ред. проф. 
Є.І. Сокола. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2020.-38.
19. Райко В.Ф., 
Селюкова Л.Р. 
Влияние наводнений 
на экологическую 
безопасность 
Закарпатского 
региона. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XXVII 
міжнар. наук.–практ. 
конференції 
MicroCAD-2020,  
2020р.: у 4 ч. Ч. IV. / 
за ред. проф. Є.І. 
Сокола. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020.-40.
20. Гадаева Ю.С. 
Влияние 
электромагнитных 
полей на 
биологическое 
состояние человека 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XXVII 
міжнар. наук.–практ. 
конференції 
MicroCAD-2020,  
2020р.: у 4 ч. Ч. IV. / 
за ред. проф. Є.І. 
Сокола. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020.-12.
21. Цейтлін М.А., 
Райко В.Ф. 
Гідродинаміка 
сегментних 
контактних елементів. 
Влияние 
электромагнитных 
полей на 
биологическое 
состояние человека 
Інформаційні 



технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XXVII 
міжнар. наук.–практ. 
конференції 
MicroCAD-2020, 13-15 
травня 2020р.: у 4 ч. 
Ч. IV. / за ред. проф. 
Є.І. Сокола. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2020.
П. 17.  Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
 Наукова робота на 
посаді наукового 
співробітника, 
завідувача сектором у  
науково-дослідному і 
проектному  інституті 
основної хімії (м. 
Харків),  1974-1991р.р.
П. 18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Наукове 
консультування у ТОВ 
«Тиск Плюс» у 2017-
2018р.р.  З 2019р. – 
керівник договору 
№55/216-2019 від 
14.02.2019 «Науково-
методичне 
забезпечення заходів 
до Порядку 
обстеження суб’єктів 
господарювання з 
метою розробки 
експертних висновків 
при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки 
та експлуатації 
обладнання 
підвищеної 
небезпеки». Замовник 
ТОВ «Тиск Плюс.

11991 Перерва 
Петро 
Григорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 

ДT 015423, 
виданий 

03.07.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
EK 012272, 

виданий 
07.04.1982, 

Атестат 
доцента ДЦ 

098197, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000899, 
виданий 

26.02.1993
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П 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
П.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. Petro Pererva et al.
(2019).Improvement of 
the Method for 
Selecting Innovation 
Projects on the 
Platform of Innovative 
Supermarket. TEM 
Journal, 8(2), 454-461.- 
DOI: 10.18421/TEM82-
19 (Scopus).
2. Pererva Petro 
Evaluating elasticity of 
costs for employee 
motivation at the 
industrial enterprises / 
Petro Pererva, 
Oleksandr Hutsan, 
Valerii Kobieliev, Andrii 



Kosenko, Volodymyr 
Kuchynskyi // 
Problems and 
Perspectives in 
Management.- Volume 
16.- Issue №1.- 2018.- 
pp. 124-132. Doi: 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.16(1).2018.12 
(Scopus).
3. Pererva, P.G 
Investigation of the role 
of venture companies in 
the early stages of the 
product life cycle / 
P.G,Pererva, 
T.O.Kobielieva, 
N.P.Tkachova // 
Науковий вісник 
Полісся. - № 2 (10). Ч. 
2. - 2017. - С. 144-149. 
(Web of Science).
4. Pererva P.G. 
Determination of 
marketing 
characteristics of 
market capacity for 
electrical automation / 
P. G. Pererva, T. O. 
Kobielieva, M. M. 
Tkachov, N. P. 
Tkachova // // 
Менеджмент і 
маркетинг інновацій. - 
2017. - №3. - С.79-86. 
(Web of Science).
5. Pererva P. G. 
Financial and 
technological leverage 
in the system of 
economic evaluation of 
innovative technologies 
// Pererva P. G., 
Kosenko A. P., 
Kobielieva T. 
A.,Tkachev M. M., 
Tkacheva N. P. // 
Financial and Credit 
Activity: Problems of 
Theory and Practice 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики 
університет 
банківської справи.- 
Х.: 2017. - №2. (Web of 
Science).
6. Pererva P. G. 
Modeling the marketing 
characteristics of 
market capacity for 
electrical automation / 
P. G.Pererva, T. O. 
Kobielieva, M. M. 
Tkachov, N. P. 
Tkachova // 
Менеджмент і 
маркетинг інновацій. - 
2017. - №4. - С. 67-74. 
(Web of Science).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Pererva Petro, 
Maksymenko Yana, 
Sokol Kateryna 
Marketing prerequisites 



for entering the 
enterprise in the 
international market of 
information 
technologies// 
Маркетинг і цифрові 
технології.- Одеса, 
2020.– Т.4.- №4.- С.6-
12. DOI: 
10.15276/mdt.4.3.2020.
2 
2. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
вартості інновацій та  
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств // Вісник 
НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки). - 
№1 (3). - 2020. - С.129-
132. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.2.129.- URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/212072-
477808-1-SM.pdf 
3. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Формування моделей 
бізнесу та 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості економіки // 
Вісник НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки).- 
№2 (4).- 2020.- С.137-
140. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.1.137  URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/211960-
477579-1-SM.pdf 
4. Інноваційні моделі 
управління 
персоналом в 
міжнародному бізнесі 
/ П.Г. Перерва, 
Я.А.Максименко, 
К.В.Сокол, 
Л.П.Гарник, 
С.О.Климова // Вісник 
НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки). - 
№2 (4).- 2020.- С.141-
144. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.1.141 URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/211961-
477582-1-SM.pdf 
5. Моделирование 
потребительской, 
производственной, 
интеллектуальной и 
кадровой 
составляющей 
международного 
бизнеса / П.Г. 
Перерва, Я.А. 
Максименко, К.В. 
Сокол, Л.П. Гарник, 
С.О. .Климова // 
Вісник НТУ «ХПІ» 



(Економічні науки). - 
№2 (4). - 2020. - 
С.133-136. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.2.133. URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/212074-
477810-1-
SM%20(1).pdf 
6. Формування 
конкурентного, 
інтелектуального і 
маркетингового 
потенціалу 
інноваційного 
підприємництва / П. 
Г. Перерва [та ін.] // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 20 (1296). – 
С. 36-40.
7. Перерва П.Г. 
Маркетингові підходи 
до моніторингу 
кон’юнктури 
товарного ринку 
промислового 
підприємства / П.Г. 
Перерва, Т.О. 
Кобєлєва // 
Економічний вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
Політехнічний 
Інститут». Збірник 
наукових праць. – 
2017. – №14 – С. 468-
477.
8. Перерва П.Г. 
Інноваційна, 
інвестиційна та 
маркетингова 
політика – 
антикризові 
інструменти сталого 
розвитку 
підприємства / 
П.Г.Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 78-82.
9. Перерва П.Г. 
Економіко-
організаційні засади 
інноваційної та 
інвестиційної 
діяльності 
підприємства / 
П.Г.Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 



Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – № 45 (1266). – 
С. 51-55.
10. Перерва П. Г. 
Оцінка впливу 
інноваційної, 
інвестиційної та 
маркетингової 
політики 
підприємства на 
рівень 
конкурентоспроможн
ості / П. Г. Перерва, С. 
Нагі, Т. О. Кобєлєва // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 15 (1291). – 
С. 89-94.
11. Перерва П.Г. 
Маркетингове 
ціноутворення та його 
вплив на якість та 
конкурентоспроможні
сть продукції / П.Г. 
Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 18-23.
12. Перерва П.Г. 
Бенчмаркінг 
конкурентних переваг 
/ П.Г. Перерва, Н.П. 
Ткачова // 
Економічний вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
Політехнічний 
Інститут». Збірник 
наукових праць. – 
2016. - №13. – С. 198-
206.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Перерва П.Г. 
Економіко-правове 
забезпечення 
зарубіжних центрів 
трансферу технологій 
/ П.Г. Перерва, О.П. 
Косенко, М.М. Ткачов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В. О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 



62-76.
2. Перерва П.Г. 
Кон`юнктура 
міжнародного ринку 
як економічна 
категорія 
маркетингової 
політики 
підприємства / П.Г. 
Перерва, Т.О. 
Кобєлєва // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
217-237.
3. Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О.П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2018. – 
1008 с. – Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва [та ін.] 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Управління 
економічними 
характеристиками 
життєвого циклу 
міжнародних 
інноваційних проектів 
/ П. Г. Перерва [та ін.] 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.8. – С. 90-98.
6. Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О.П. Косенко ; 



Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2018. – 
1008 с. – Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня:
Керівництво 5 
аспірантами: за 
останні 5 років 
захищені одна 
докторська та 4 
кандидатські 
дисертації, аспіранти 
отримали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Дюжев В.Г.; 
Безпрозванних О.О.; 
Побережний Р.О.; 
Гуцан О.М.; Кобєлєва 
Т.О.
1.Безпрозванних О.О. 
Розвиток 
інфраструктурного 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Олег 
Олександрович 
Безпрозванних ; 
[наук. керівник 
Перерва П.Г.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2020. – 20 с. – 
Бібліогр.: с. 17-19. – 
укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48343
2.Дюжев В.Г. 
Теоретико-методичні 
засади підвищення 
інноваційної 
сприйнятливості 
підприємств до 
технологій 
нетрадиційної 
відновлювальної 
енергетики 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Віктор 
Геннадійович Дюжев ; 
[наук. консультант 
Перерва П.Г.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2016. – 40 с. – 
Бібліогр.: с. 30-38. – 
укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/22745
3.Кобєлєва Т.О. 
Організаційно-
економічний механізм 



забезпечення 
комплаєнс-безпеки 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Тетяна 
Олександрівна 
Кобєлєва ; [наук. 
консультант Перерва 
П.Г.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків, 2020. – 
36 с. – Бібліогр.: с. 28-
34. – укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48359
4.Побережний Р. О. 
Формування стратегії 
розвитку 
машинобудівного 
підприємства на 
основі збалансованої 
системи показників 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Роман 
Олегович 
Побережний ; [наук. 
керівник Перерва П. 
Г.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків, 2015. – 21 
с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
– укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/17675
П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
2014-2016рр. 
Виконавець ТЕМПУС-
проекта (координатор 
Віденський 
економічний 
університет).
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН 
(член експертної 
ради), (2014-2017 рр.). 
Член НМК МОН 
України з економіки. 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
25.04.2019 № 582. 
file:///D:/041D043E04
320430044F%20043F0
430043F043A0430/5cd
155c610006420382405.
pdf
П.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:
• головний редактор 
наукового вісника 
НТУ «ХПІ» 
(економічні науки) 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam);
• головний редактор 
міжнародного 
наукового журналу 
«Innovative 
Marketing» Journal: 
Editorial Assistant: 
imexeceditor@business
perspectives.org; 
(SCOPUS) 
(https://businessperspe
ctives.org/journals/inno
vative-
marketing#editorial-
board);
• член редколегії 
наукового журналу 
«Технологічний аудит 
і резерви 
виробництва» 
(http://tarp.net.ua/red-
kolegia);
• член редколегії 
наукового журналу 
«Club Economics in 
Mishkolc: Theory, 
Methodology, 
Practice».- Мішкольц, 
Угорщина 
(http://tmp.gtk.uni-
miskolc.hu/static/editor
ialboard.html);
• науковий керівник 
теми «Розробка 
методології розвитку 
лідерського 
потенціалу 
національної 
гуманітарно-технічної 
та управлінської еліти  
в інформаційному 
суспільстві». № ДР 
0115U000520 (2015-
2017рр., план МОН 
України).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри 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)/відповідаль



ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посаді декана 
економічного 
факультету, (2016-
2018 н.р.), завідувача 
кафедри організації 
виробництва та 
управління 
персоналом (2018-
2020 н.р.). Наказ 
№140С від 31.01.2018.
П.11 Участь в атестації 
наукових  кадрів:
Голова 
спеціалізованої ради з 
захисту докторських 
дисертацій 
(СПЕЦРАДА 
Д64.050.02, НТУ 
«ХПІ»), 
(2018-2019 н.р.). 
Наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р. Офіційний опонент 
багатьох дисертацій. 
П.13. Наявність 
виданих методичних 
вказівок загальною 
кількістю три 
найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація 
підприємницької 
діяльності» : для студ. 
напряму підгот. 073-
07 «Менеджмент 
підприємств та 
організацій» для студ. 
денної та заочної 
форми навч. / уклад.: 
П. Г. Перерва, В. О. 
Матросова, М. М. 
Ткачов ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ун-т». – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. – 61 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/39587
2. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Міжнародний 
менеджмент: основні 
поняття / Навчально-
методичний посібник 
// Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
38 с.
3. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А., 
Климова С.О., Сокол 
К.М., Гарник Л.П. 
Міжнародна 
економіка: основні 
поняття / Навчально-
методичний посібник 
// Національний 
технічний університет 
«Харківський 



політехнічний 
інститут». – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
39 с.
П.14. Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності 
Інтелектуальна 
власність, 
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
Заступник голови 
журі, заступник 
голови оргкомітету 
олімпіади з 
інтелектуальної 
власності 10-13 квітня 
2019 року (наказ  
Міністерства  освіти  і  
науки  України  №  
1313  від  28.11.2018р., 
наказ по НТУ «ХПІ» 
№ 99 ОД  від  25 
лютого 2019 р.). 
Науковий керівник 
переможця цієї 
олімпіади Проценко 
Тетяни Андріївни. 
П.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. Перерва П. Г. Роль і 
місце суб'єкта 
міжнародного 
туристичного бізнесу 
в підвищенні його 
ефективності / Д. В. 
Чернишова, О. М. 
Проскурня, П. Г. 
Перерва // 
Управлінська 
діяльність: досвід, 
тенденції та 
перспективи : 
матеріали 2-ї Всеукр. 
наук.-практ. конф., 24 
квітня 2020 р. – 
Харків : ХНУБА, 2020. 
– С. 241-243. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48045
2. Перерва П.Г. 
Управління митним 
обслуговуванням 
промислових та 
туристичних 
підприємств в умовах 



асоціації з 
европейським союзом 
/ П.Г.Перерва [та ін.] 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 117-
122. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48106
3. Ткачов М. М. 
Креативна економіка в 
теорії економічного 
відродження 
Європейського Союзу 
/ М. М. Ткачов, П. Г. 
Перерва // 
Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток : матеріали 
10-ї Ювіл. Міжнар. 
наук.-практ. конф., 18-
19 квітня 2018 р. – 
Харків : ХНУБА, 2018. 
– Ч. 2. – С. 184-188. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36548
4. Кравець К. А. 
Формування 
стратегічної програми 
зовнішньоторговельно
го маркетингу / К. А. 
Кравець, П. Г. 
Перерва // Маркетинг 
в умовах розвитку 
цифрових технологій : 
матеріали 1-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 5 жовтня 2018 
р. – Луцьк : ІВВ 
Луцького НТУ, 2018. – 
Вип. 1. – С. 219-221. 
(рос.мов.).
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/38607
5. Перерва П.Г. 
Анализ современного 
развития экономики 
Венгрии 
[Электронный ресурс] 
/ С. Наги, П.Г.Перерва 
// Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі : зб. тез 
наук. робіт 4-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. з міжнар. 
участю, 13-15 березня 
2020 р. = Strategic 
prospects of 
development of 
economic entities in an 
unstable economic 
environment : abstr. of 
sci. papers 4th all-Ukr. 



sci.-practical Internet-
conf., 13-15 March 
2020. – Електрон. 
текст. дані. – 
Кременчук, 2020. – С. 
123-127. – URL: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/tezy
_iv_vseukr._konf.pdf, 
вільний (дата 
звернення 09.09.2020 
р.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48107
6. Перерва П.Г. 
Факторы развития 
украинско-венгерских 
экономических 
отношений 
[Электронный ресурс] 
/ М. Верес Шомоши, 
П.Г. Перерва // 
Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі : зб. тез 
наук. робіт 4-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. з міжнар. 
участю, 13-15 березня 
2020 р. = Strategic 
prospects of 
development of 
economic entities in an 
unstable economic 
environment : abstr. of 
sci. papers 4th all-Ukr. 
sci.-practical Internet-
conf., 13-15 March 
2020. – Електрон. 
текст. дані. – 
Кременчук, 2020. – С. 
99-103. – URL: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/tezy
_iv_vseukr._konf.pdf, 
вільний (дата 
звернення 09.09.2020 
р.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48105 
7. Перерва П.Г. 
Международный 
менеджмент и 
маркетинг 
туристических услуг 
[Электронный ресурс] 
/ П.Г.Перерва [и др.] 
// Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації : 
зб. тез 4-ї Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 5-7 листопада 
2019 р. = Strategically-
innovative development 
of the subjects of the 
economic system in the 
conditions of 
globalization : coll. of 
abstr. of sci. works of 
4th Intern. Sci. and 
Practical Internet Conf., 
November 5-7, 2019. – 
Електрон. текст. дані. 



– Кременчук, 2019. – 
С. 129-132. – Режим 
доступа: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/inter
-konf.2019_tezy.pdf, 
вільний (дата 
звернення 27.12.2019 
р.) 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/43516
8. Перерва П.Г. 
Особенности 
внешнеторгового 
маркетинга / К. А. 
Кравец, П. Г. Перерва 
// Сучасні технології 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7 
листопада 2018 р. / 
відп. ред. Л.М.Черчик. 
– Луцьк : СНУ, 2018. – 
С. 83-85. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/39500
9. Кравец К. А. 
Особливості 
зовнішньоторговельно
го маркетингу / К. А. 
Кравец, П. Г. Перерва 
// Сучасні технології 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7 
листопада 2018 р. / 
відп. ред. Л. М. 
Черчик. – Луцьк : 
СНУ, 2018. – С. 83-85. 
(рос.мов.).
10. Верес Шомоши М. 
Перспективи участі 
України в 
міжнародній торгівлі 
/ М. Верес Шомоши, 
П. Г. Перерва // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 155. 
(рос.мов.).
11. Ткачов М. М. 
Креативні індустрії як 
фактор підвищення 
рівня 
конкурентоспроможн
ості країни / М. М. 
Ткачов, П. Г. Перерва 
// Сучасні підходи до 
креативного 
управління 
економічними 
процесами : матеріали 
9-ї Всеукр. наук.-
практ. конф., 19 квітня 
2018 р. – Київ : НАУ, 
2018. – С. 129-130.



12. Ткачова Н. П. 
Стратегічні 
пріоритети 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості / Н. П. Ткачова, 
П. Г. Перерва // 
Сучасні підходи до 
креативного 
управління 
економічними 
процесами : матеріали 
9-ї Всеукр. наук.-
практ. конф., 19 квітня 
2018 р. – Київ : НАУ, 
2018. – С. 131-132.
13. Ткачева Н. П. 
Моделювання 
конкурентних переваг 
інтелектуальної 
продукції / Н. П. 
Ткачева, П. Г. Перерва 
// Законодавство 
України у сфері 
інтелектуальної 
власності та його 
правозастосування: 
національні, 
європейські та 
міжнародні виміри : 
матеріали 6-ї 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. молодих 
вчених та студентів з 
проблем 
інтелектуальної 
власності, 27 вересня 
2018 р. – Київ : 
Інтерсервіс, 2018. – С. 
279-285. (рос.мов.).
14. Косенко О. П. 
Проблеми 
туристичних 
перспектив України в 
міжнародних 
економічних 
відносинах / О. П. 
Косенко, П. Г. 
Перерва // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 196. 
(рос.мов.).
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Академік академії 
економічних наук 
України. Посвідчення 
№463 від 7 травня 
2004 року.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку туризму та 
гостинності) – 



сертифікат №07.01-04 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
1971-1977 рр. Старший 
інженер відділу 
головного технолога 
НПО «Протон».
П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про науково-
технічне 
співробітництво та 
консультування 
науково-виробничої 
ТА «Мегатур» № 
67/282-2019  з 
01.09.2019 по 
05.09.2024 р. м. 
Харків.

11991 Перерва 
Петро 
Григорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 

ДT 015423, 
виданий 

03.07.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
EK 012272, 

виданий 
07.04.1982, 

Атестат 
доцента ДЦ 

098197, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000899, 
виданий 

26.02.1993

42 Світова і 
конкурентна 
політика країн 
Європейського 
союзу

П 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
П.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. Petro Pererva et al.
(2019).Improvement of 
the Method for 
Selecting Innovation 
Projects on the 
Platform of Innovative 
Supermarket. TEM 
Journal, 8(2), 454-461.- 
DOI: 10.18421/TEM82-
19 (Scopus).
2. Pererva Petro 
Evaluating elasticity of 
costs for employee 
motivation at the 
industrial enterprises / 
Petro Pererva, 
Oleksandr Hutsan, 
Valerii Kobieliev, Andrii 
Kosenko, Volodymyr 
Kuchynskyi // 
Problems and 
Perspectives in 
Management.- Volume 
16.- Issue №1.- 2018.- 
pp. 124-132. Doi: 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.16(1).2018.12 
(Scopus).
3. Pererva, P.G 
Investigation of the role 
of venture companies in 
the early stages of the 
product life cycle / 
P.G,Pererva, 
T.O.Kobielieva, 
N.P.Tkachova // 
Науковий вісник 
Полісся. - № 2 (10). Ч. 
2. - 2017. - С. 144-149. 
(Web of Science).
4. Pererva P.G. 
Determination of 



marketing 
characteristics of 
market capacity for 
electrical automation / 
P. G. Pererva, T. O. 
Kobielieva, M. M. 
Tkachov, N. P. 
Tkachova // // 
Менеджмент і 
маркетинг інновацій. - 
2017. - №3. - С.79-86. 
(Web of Science).
5. Pererva P. G. 
Financial and 
technological leverage 
in the system of 
economic evaluation of 
innovative technologies 
// Pererva P. G., 
Kosenko A. P., 
Kobielieva T. 
A.,Tkachev M. M., 
Tkacheva N. P. // 
Financial and Credit 
Activity: Problems of 
Theory and Practice 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики 
університет 
банківської справи.- 
Х.: 2017. - №2. (Web of 
Science).
6. Pererva P. G. 
Modeling the marketing 
characteristics of 
market capacity for 
electrical automation / 
P. G.Pererva, T. O. 
Kobielieva, M. M. 
Tkachov, N. P. 
Tkachova // 
Менеджмент і 
маркетинг інновацій. - 
2017. - №4. - С. 67-74. 
(Web of Science).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Pererva Petro, 
Maksymenko Yana, 
Sokol Kateryna 
Marketing prerequisites 
for entering the 
enterprise in the 
international market of 
information 
technologies// 
Маркетинг і цифрові 
технології.- Одеса, 
2020.– Т.4.- №4.- С.6-
12. DOI: 
10.15276/mdt.4.3.2020.
2 
2. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
вартості інновацій та  
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств // Вісник 
НТУ «ХПІ» 



(Економічні науки). - 
№1 (3). - 2020. - С.129-
132. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.2.129.- URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/212072-
477808-1-SM.pdf 
3. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Формування моделей 
бізнесу та 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості економіки // 
Вісник НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки).- 
№2 (4).- 2020.- С.137-
140. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.1.137  URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/211960-
477579-1-SM.pdf 
4. Інноваційні моделі 
управління 
персоналом в 
міжнародному бізнесі 
/ П.Г. Перерва, 
Я.А.Максименко, 
К.В.Сокол, 
Л.П.Гарник, 
С.О.Климова // Вісник 
НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки). - 
№2 (4).- 2020.- С.141-
144. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.1.141 URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/211961-
477582-1-SM.pdf 
5. Моделирование 
потребительской, 
производственной, 
интеллектуальной и 
кадровой 
составляющей 
международного 
бизнеса / П.Г. 
Перерва, Я.А. 
Максименко, К.В. 
Сокол, Л.П. Гарник, 
С.О. .Климова // 
Вісник НТУ «ХПІ» 
(Економічні науки). - 
№2 (4). - 2020. - 
С.133-136. doi: 
10.20998/2519-
4461.2020.2.133. URL:  
file:///C:/Users/PGP/D
ownloads/212074-
477810-1-
SM%20(1).pdf 
6. Формування 
конкурентного, 
інтелектуального і 
маркетингового 
потенціалу 
інноваційного 
підприємництва / П. 
Г. Перерва [та ін.] // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 



Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 20 (1296). – 
С. 36-40.
7. Перерва П.Г. 
Маркетингові підходи 
до моніторингу 
кон’юнктури 
товарного ринку 
промислового 
підприємства / П.Г. 
Перерва, Т.О. 
Кобєлєва // 
Економічний вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
Політехнічний 
Інститут». Збірник 
наукових праць. – 
2017. – №14 – С. 468-
477.
8. Перерва П.Г. 
Інноваційна, 
інвестиційна та 
маркетингова 
політика – 
антикризові 
інструменти сталого 
розвитку 
підприємства / 
П.Г.Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 78-82.
9. Перерва П.Г. 
Економіко-
організаційні засади 
інноваційної та 
інвестиційної 
діяльності 
підприємства / 
П.Г.Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – № 45 (1266). – 
С. 51-55.
10. Перерва П. Г. 
Оцінка впливу 
інноваційної, 
інвестиційної та 
маркетингової 
політики 
підприємства на 
рівень 
конкурентоспроможн
ості / П. Г. Перерва, С. 
Нагі, Т. О. Кобєлєва // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 15 (1291). – 
С. 89-94.



11. Перерва П.Г. 
Маркетингове 
ціноутворення та його 
вплив на якість та 
конкурентоспроможні
сть продукції / П.Г. 
Перерва // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 18-23.
12. Перерва П.Г. 
Бенчмаркінг 
конкурентних переваг 
/ П.Г. Перерва, Н.П. 
Ткачова // 
Економічний вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
Політехнічний 
Інститут». Збірник 
наукових праць. – 
2016. - №13. – С. 198-
206.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Перерва П.Г. 
Економіко-правове 
забезпечення 
зарубіжних центрів 
трансферу технологій 
/ П.Г. Перерва, О.П. 
Косенко, М.М. Ткачов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В. О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
62-76.
2. Перерва П.Г. 
Кон`юнктура 
міжнародного ринку 
як економічна 
категорія 
маркетингової 
політики 
підприємства / П.Г. 
Перерва, Т.О. 
Кобєлєва // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 



217-237.
3. Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О.П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2018. – 
1008 с. – Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва [та ін.] 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Управління 
економічними 
характеристиками 
життєвого циклу 
міжнародних 
інноваційних проектів 
/ П. Г. Перерва [та ін.] 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.8. – С. 90-98.
6. Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О.П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2018. – 
1008 с. – Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня:
Керівництво 5 
аспірантами: за 
останні 5 років 
захищені одна 
докторська та 4 
кандидатські 
дисертації, аспіранти 
отримали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 



Дюжев В.Г.; 
Безпрозванних О.О.; 
Побережний Р.О.; 
Гуцан О.М.; Кобєлєва 
Т.О.
1.Безпрозванних О.О. 
Розвиток 
інфраструктурного 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Олег 
Олександрович 
Безпрозванних ; 
[наук. керівник 
Перерва П.Г.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2020. – 20 с. – 
Бібліогр.: с. 17-19. – 
укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48343
2.Дюжев В.Г. 
Теоретико-методичні 
засади підвищення 
інноваційної 
сприйнятливості 
підприємств до 
технологій 
нетрадиційної 
відновлювальної 
енергетики 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Віктор 
Геннадійович Дюжев ; 
[наук. консультант 
Перерва П.Г.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2016. – 40 с. – 
Бібліогр.: с. 30-38. – 
укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/22745
3.Кобєлєва Т.О. 
Організаційно-
економічний механізм 
забезпечення 
комплаєнс-безпеки 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Тетяна 
Олександрівна 
Кобєлєва ; [наук. 
консультант Перерва 
П.Г.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків, 2020. – 
36 с. – Бібліогр.: с. 28-
34. – укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48359
4.Побережний Р. О. 
Формування стратегії 
розвитку 
машинобудівного 
підприємства на 



основі збалансованої 
системи показників 
[Електронний ресурс] 
: автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : спец. 
08.00.04 / Роман 
Олегович 
Побережний ; [наук. 
керівник Перерва П. 
Г.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків, 2015. – 21 
с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
– укр. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/17675
П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
2014-2016рр. 
Виконавець ТЕМПУС-
проекта (координатор 
Віденський 
економічний 
університет).
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН 
(член експертної 
ради), (2014-2017 рр.). 
Член НМК МОН 
України з економіки. 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
25.04.2019 № 582. 
file:///D:/041D043E04
320430044F%20043F0
430043F043A0430/5cd
155c610006420382405.
pdf
П.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:
• головний редактор 
наукового вісника 
НТУ «ХПІ» 
(економічні науки) 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam);
• головний редактор 
міжнародного 
наукового журналу 
«Innovative 
Marketing» Journal: 
Editorial Assistant: 
imexeceditor@business
perspectives.org; 
(SCOPUS) 
(https://businessperspe
ctives.org/journals/inno
vative-
marketing#editorial-



board);
• член редколегії 
наукового журналу 
«Технологічний аудит 
і резерви 
виробництва» 
(http://tarp.net.ua/red-
kolegia);
• член редколегії 
наукового журналу 
«Club Economics in 
Mishkolc: Theory, 
Methodology, 
Practice».- Мішкольц, 
Угорщина 
(http://tmp.gtk.uni-
miskolc.hu/static/editor
ialboard.html);
• науковий керівник 
теми «Розробка 
методології розвитку 
лідерського 
потенціалу 
національної 
гуманітарно-технічної 
та управлінської еліти  
в інформаційному 
суспільстві». № ДР 
0115U000520 (2015-
2017рр., план МОН 
України).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від
ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри 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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посаді декана 
економічного 
факультету, (2016-
2018 н.р.), завідувача 
кафедри організації 
виробництва та 
управління 
персоналом (2018-
2020 н.р.). Наказ 
№140С від 31.01.2018.
П.11 Участь в атестації 
наукових  кадрів:
Голова 
спеціалізованої ради з 
захисту докторських 
дисертацій 
(СПЕЦРАДА 
Д64.050.02, НТУ 
«ХПІ»), 



(2018-2019 н.р.). 
Наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р. Офіційний опонент 
багатьох дисертацій. 
П.13. Наявність 
виданих методичних 
вказівок загальною 
кількістю три 
найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація 
підприємницької 
діяльності» : для студ. 
напряму підгот. 073-
07 «Менеджмент 
підприємств та 
організацій» для студ. 
денної та заочної 
форми навч. / уклад.: 
П. Г. Перерва, В. О. 
Матросова, М. М. 
Ткачов ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ун-т». – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. – 61 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/39587
2. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Міжнародний 
менеджмент: основні 
поняття / Навчально-
методичний посібник 
// Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
38 с.
3. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А., 
Климова С.О., Сокол 
К.М., Гарник Л.П. 
Міжнародна 
економіка: основні 
поняття / Навчально-
методичний посібник 
// Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
39 с.
П.14. Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності 
Інтелектуальна 
власність, 
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 



конкурсі студентських 
наукових робіт:
Заступник голови 
журі, заступник 
голови оргкомітету 
олімпіади з 
інтелектуальної 
власності 10-13 квітня 
2019 року (наказ  
Міністерства  освіти  і  
науки  України  №  
1313  від  28.11.2018р., 
наказ по НТУ «ХПІ» 
№ 99 ОД  від  25 
лютого 2019 р.). 
Науковий керівник 
переможця цієї 
олімпіади Проценко 
Тетяни Андріївни. 
П.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. Перерва П. Г. Роль і 
місце суб'єкта 
міжнародного 
туристичного бізнесу 
в підвищенні його 
ефективності / Д. В. 
Чернишова, О. М. 
Проскурня, П. Г. 
Перерва // 
Управлінська 
діяльність: досвід, 
тенденції та 
перспективи : 
матеріали 2-ї Всеукр. 
наук.-практ. конф., 24 
квітня 2020 р. – 
Харків : ХНУБА, 2020. 
– С. 241-243. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48045
2. Перерва П.Г. 
Управління митним 
обслуговуванням 
промислових та 
туристичних 
підприємств в умовах 
асоціації з 
европейським союзом 
/ П.Г.Перерва [та ін.] 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 117-
122. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48106
3. Ткачов М. М. 
Креативна економіка в 
теорії економічного 
відродження 
Європейського Союзу 
/ М. М. Ткачов, П. Г. 



Перерва // 
Європейський вектор 
модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток : матеріали 
10-ї Ювіл. Міжнар. 
наук.-практ. конф., 18-
19 квітня 2018 р. – 
Харків : ХНУБА, 2018. 
– Ч. 2. – С. 184-188. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36548
4. Кравець К. А. 
Формування 
стратегічної програми 
зовнішньоторговельно
го маркетингу / К. А. 
Кравець, П. Г. 
Перерва // Маркетинг 
в умовах розвитку 
цифрових технологій : 
матеріали 1-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 5 жовтня 2018 
р. – Луцьк : ІВВ 
Луцького НТУ, 2018. – 
Вип. 1. – С. 219-221. 
(рос.мов.).
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/38607
5. Перерва П.Г. 
Анализ современного 
развития экономики 
Венгрии 
[Электронный ресурс] 
/ С. Наги, П.Г.Перерва 
// Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі : зб. тез 
наук. робіт 4-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. з міжнар. 
участю, 13-15 березня 
2020 р. = Strategic 
prospects of 
development of 
economic entities in an 
unstable economic 
environment : abstr. of 
sci. papers 4th all-Ukr. 
sci.-practical Internet-
conf., 13-15 March 
2020. – Електрон. 
текст. дані. – 
Кременчук, 2020. – С. 
123-127. – URL: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/tezy
_iv_vseukr._konf.pdf, 
вільний (дата 
звернення 09.09.2020 
р.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48107
6. Перерва П.Г. 
Факторы развития 
украинско-венгерских 
экономических 
отношений 
[Электронный ресурс] 
/ М. Верес Шомоши, 
П.Г. Перерва // 
Стратегічні 



перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі : зб. тез 
наук. робіт 4-ї Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. з міжнар. 
участю, 13-15 березня 
2020 р. = Strategic 
prospects of 
development of 
economic entities in an 
unstable economic 
environment : abstr. of 
sci. papers 4th all-Ukr. 
sci.-practical Internet-
conf., 13-15 March 
2020. – Електрон. 
текст. дані. – 
Кременчук, 2020. – С. 
99-103. – URL: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/tezy
_iv_vseukr._konf.pdf, 
вільний (дата 
звернення 09.09.2020 
р.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48105 
7. Перерва П.Г. 
Международный 
менеджмент и 
маркетинг 
туристических услуг 
[Электронный ресурс] 
/ П.Г.Перерва [и др.] 
// Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації : 
зб. тез 4-ї Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 5-7 листопада 
2019 р. = Strategically-
innovative development 
of the subjects of the 
economic system in the 
conditions of 
globalization : coll. of 
abstr. of sci. works of 
4th Intern. Sci. and 
Practical Internet Conf., 
November 5-7, 2019. – 
Електрон. текст. дані. 
– Кременчук, 2019. – 
С. 129-132. – Режим 
доступа: 
http://econ.kdu.edu.ua
/sites/default/files/inter
-konf.2019_tezy.pdf, 
вільний (дата 
звернення 27.12.2019 
р.) 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/43516
8. Перерва П.Г. 
Особенности 
внешнеторгового 
маркетинга / К. А. 
Кравец, П. Г. Перерва 
// Сучасні технології 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7 
листопада 2018 р. / 
відп. ред. Л.М.Черчик. 
– Луцьк : СНУ, 2018. – 



С. 83-85. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/39500
9. Кравец К. А. 
Особливості 
зовнішньоторговельно
го маркетингу / К. А. 
Кравец, П. Г. Перерва 
// Сучасні технології 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7 
листопада 2018 р. / 
відп. ред. Л. М. 
Черчик. – Луцьк : 
СНУ, 2018. – С. 83-85. 
(рос.мов.).
10. Верес Шомоши М. 
Перспективи участі 
України в 
міжнародній торгівлі 
/ М. Верес Шомоши, 
П. Г. Перерва // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 155. 
(рос.мов.).
11. Ткачов М. М. 
Креативні індустрії як 
фактор підвищення 
рівня 
конкурентоспроможн
ості країни / М. М. 
Ткачов, П. Г. Перерва 
// Сучасні підходи до 
креативного 
управління 
економічними 
процесами : матеріали 
9-ї Всеукр. наук.-
практ. конф., 19 квітня 
2018 р. – Київ : НАУ, 
2018. – С. 129-130.
12. Ткачова Н. П. 
Стратегічні 
пріоритети 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості / Н. П. Ткачова, 
П. Г. Перерва // 
Сучасні підходи до 
креативного 
управління 
економічними 
процесами : матеріали 
9-ї Всеукр. наук.-
практ. конф., 19 квітня 
2018 р. – Київ : НАУ, 
2018. – С. 131-132.
13. Ткачева Н. П. 
Моделювання 
конкурентних переваг 
інтелектуальної 
продукції / Н. П. 
Ткачева, П. Г. Перерва 
// Законодавство 
України у сфері 



інтелектуальної 
власності та його 
правозастосування: 
національні, 
європейські та 
міжнародні виміри : 
матеріали 6-ї 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. молодих 
вчених та студентів з 
проблем 
інтелектуальної 
власності, 27 вересня 
2018 р. – Київ : 
Інтерсервіс, 2018. – С. 
279-285. (рос.мов.).
14. Косенко О. П. 
Проблеми 
туристичних 
перспектив України в 
міжнародних 
економічних 
відносинах / О. П. 
Косенко, П. Г. 
Перерва // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 196. 
(рос.мов.).
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Академік академії 
економічних наук 
України. Посвідчення 
№463 від 7 травня 
2004 року.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку туризму та 
гостинності) – 
сертифікат №07.01-04 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
1971-1977 рр. Старший 
інженер відділу 
головного технолога 
НПО «Протон».
П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про науково-
технічне 
співробітництво та 
консультування 
науково-виробничої 
ТА «Мегатур» № 
67/282-2019  з 
01.09.2019 по 
05.09.2024 р. м. 



Харків.

133711 Кучинський 
Володимир 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058237, 
виданий 

10.03.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037628, 
виданий 

17.01.2014

16 Управління 
персоналом 

П. 1; 2; 3; 5; 10; 11; 13; 
14; 15; 16; 18
П.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:
Pererva Petro 
Evaluating elasticity of 
costs for employee 
motivation at the 
industrial enterprises / 
Petro Pererva, 
Oleksandr Hutsan, 
Valerii Kobieliev, Andrii 
Kosenko, Volodymyr 
Kuchynskyi // 
Problems and 
Perspectives in 
Management.- Volume 
16.- Issue №1.- 2018.- 
pp. 124-132. Doi: 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.16(1).2018.12 
(Scopus)

П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кучинський В.А. 
Дослідження сутності 
поняття 
«стимулювання» / 
О.М. Гуцан, В.А. 
Кучинський, // Вісник 
національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки). Харків : НТУ 
«ХПІ», 2020 – № 4 
(2020). – С. 7-13.
2. Кучинський В.А. 
Методичний підхід до 
проведення якісного 
аналізу узгодженості 
проекту та об'єкту 
інвестування / Д.Ю. 
Крамськой , В.А. 
Кучинський, О.М. 
Гуцан // Вісник 
національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки). Харків : НТУ 
«ХПІ», 2020 - № 3 
(2020). – С. 58-66.
3. Кучинський В. А.  
Розвиток ринкового 
потенціалу 
підприємств на основі 
ефективного 
формування і 



використання 
людського капіталу / 
П.Г. Перерва, В.А. 
Кучинський // 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. – 2019. – 
№ 3 (9). – С. 94-103.
4. Кучинський В.А. 
Інноваційна 
сприйнятливість 
персоналу як основа 
економічного 
розвитку 
підприємства / В.А. 
Кучинський, О.М. 
Гуцан, Д.Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2019. – № 24. – С. 110-
116.
5. Кучинський В. А. 
Наукометрична 
систематизація 
теоретичних підходів 
до формування 
мотивації / О.М. 
Гуцан, В.А. 
Кучинський, Д.Ю. 
Крамськой // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2019. – № 23. – С. 106-
110.
6. Кучинський В. А. 
Складові ефективного 
управління 
підприємством і його 
персоналом в умовах 
інноваційного 
розвитку / В. А. 
Кучинський // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – № 20 (1296). – 
С. 121-124.
7. Кучинський В. А. 
Інноваційні технології 
в менеджменті 
персоналу і управлінні 
виробничими 
системами / В. А. 
Кучинський // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 



2018. – № 19 (1295). – 
С. 127-130.
8. Кучинський В.А. 
Сучасні підходи до 
ефективного 
управління 
поведінкою персоналу 
для підвищення 
продуктивності праці 
/ В.А. Кучинський // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки): зб. наук. пр. – 
Харків: НТУ "ХПІ", 
2017. – № 46 (1267). – 
С. 166-169.

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Перерва П.Г. 
Управління 
персоналом та 
економіка праці: 
магістерський курс: 
підручник / П.Г. 
Перерва, О.Д. 
Матросов, М.І. 
Погорєлов, В.А. 
Кучинський та ін. // 
За ред. Перерви П.Г., 
Матросова О.Д., 
Погорєлова М.І., 
Кучинського В.А. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020. – 950 с.
2. Економіка, 
менеджмент, 
маркетинг туризму та 
гостинності : навч. 
посібник 
[Електронний ресурс] 
/ П. Г. Перерва [та ін.] 
; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
893 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/47906.

П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
Виконавець проекту 
EC Developing Intra- 
and Entrepreneurial 
Competences through 
Entrepreneurships 
Educstion and Start-up 
Consultancy 544202-
TEMPUS-1-2013-1-AT-
TEMPUS-JPHES, який 
здійснювався на 
кафедрі організації 
виробництва та 
управління 
персоналом 



Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» у період з 
15.10.2013 р. до 
15.10.2016 р.

П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник завідувача 
кафедри менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
Гарант освітньої 
програми зі 
спеціальності 051 
Економіка на 
першому 
(бакалаврському) 
рівні вищої освіти 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.

П.11 Участь в атестації 
наукових  кадрів:
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Фонарьова Т.А. 
(захист відбувся 
25.03.2020 р.) 
(СПЕЦРАДА 
Д64.050.02, НТУ 
«ХПІ»).

П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни 
«Технологія 
управління 
персоналом» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
19 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
38 c.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
реферату з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками і 
страхування 
інноваційної 
діяльності» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
10 c.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Управління 
трудовим 
потенціалом» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / уклад. 
В.А. Кучинський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020 р. – 46 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проєкту з 
дисципліни 
«Управління 
персоналом» для 
студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 073 
«Менеджмент» / 
уклад. В.А. 
Кучинський, О.Д. 
Матросов, О.М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2020 р. – 30 с.
6. Методичні вказівки 
для самостійного 
вивчення дисципліни 
«Управління 
трудовим 
потенціалом» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / уклад. 
В.А. Кучинський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020 р. – 74 с.

П.14 Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 



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 науковим 
гуртком / 
проблемною групою:
Керівник постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці». 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
113 ОД від 28.02.2019 
«Про затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».

П.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. Кучинський В. А. 
Оцінка персоналу 
сучасної організації / 
В. А. Кучинський // 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2017» : тр. 
13-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 
грудня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 96-98.
2. Кучинський В. А. 
Складові 
інноваційного 
розвитку сучасних 
підприємств / В. А. 
Кучинський // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 113-115.
3. Кучинський В. А. 
Застосування 
соціально-



психологічних методів 
в управлінні 
персоналом для 
підвищення 
ефективності 
трудових процесів / В. 
А. Кучинський // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2016» : тр. 
7-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 
2016 р. / ред. П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – С. 30-32.
4. Кучинський В. А. 
Розвиток підходів до 
управління 
персоналом 
організації / В. А. 
Кучинський, Ю. І. 
Романенко // Тези 
доп. 24-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2016), 18-
20 травня 2016 р. / 
ред. Є. І. Сокол. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – Ч. 3. – С. 197.
5. Кучинський В. А. 
Сучасні підходи до 
мотивації персоналу 
на підприємстві / В. А. 
Кучинський, С. О. 
Лисенко // Тези доп. 
24-ї Міжнар. наук.-
практ. конф. 
«Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2016), 18-
20 травня 2016 р. / 
ред. Є. І. Сокол. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – Ч. 3. – С. 196.
6. Кучинський В. А. 
Особливості 
управління кадровим 
потенціалом 
сучасного 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ В. А. Кучинський // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
сучасної науки : зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих 
науковців, аспірантів і 
здобувачів вищої 
освіти, 21-22 травня 
2020 р. : у 2 ч. Ч. 1 / 
Нац. ун-т вод. госп-ва 
та 
природокористування
. – Електрон. текст. 
дані. – Рівне, 2020. – 
С. 359-361. – URL: 



http://ep3.nuwm.edu.u
a/18488/, вільний 
(дата звернення 
04.09.2020 р.).
7. Кучинський В. А. 
Адаптивно-
інноваційний 
розвиток підприємств 
України / В. А. 
Кучинський // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 26-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2018, [16-
18 травня 2018 р.] : у 4 
ч. Ч. 3 / ред. Є. І. 
Сокол. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. – С. 175.
8. Кучинський В. А. 
Використання 
технології 
прогнозування 
поведінки підлеглих 
для підвищення 
ефективності процесу 
управління 
персоналом / В. А. 
Кучинський // Теорія 
та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – С. 
118-119.
9. Кучинський В. А. 
Значення 
компетентнісного 
підходу в управлінні 
персоналом для 
сучасного 
підприємства / В. А. 
Кучинський // Труди 
X - ої Міжнародної 
науково–практичної 
Internet - конференції 
студентів та молодих 
вчених «Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард-2019», 27 
грудня 2019 р. / ред. 
Є.М. Строков, О.М. 
Гуцан. – – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
С. 26-28.
10. Кучинський В.А. 
Застосування 
сучасних технологій 
управління 
персоналом для 
підвищення 
ефективності 
використання 
людського капіталу / 
В. А. Кучинський // 
Тези доп. 27-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Інформаційні 



технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я»; 
(MicroCAD–2019), 15-
17 травня 2019 р. / 
ред. Є. І. Сокол. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – Ч. 3. – С. 229.

П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Асоційований член 
Української Асоціації 
з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
Посвідчення №422.

П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про наукову та 
творчу співпрацю НТУ 
«ХПІ» з ТОВ – фірма 
«МДМ» №67/277-
2019 від 09.09.2019 р. 
(термін дії – до 
31.12.2025 р., 
науковий керівник – 
к.е.н., доц. Гуцан О.М., 
відповідальний 
виконавець – к.е.н., 
доц. Кучинський В. 
А.).

143933 Дюжев 
Віктор 
Геннадійови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 
ДД 005832, 

виданий 
29.09.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 017296, 
виданий 

22.08.1984, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000851, 
виданий 

19.02.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011228, 

виданий 
15.12.2015

40 Самоменеджме
нт у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин

П. 1,2,3,4,8,11,15,17,18
П.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. Дюжев В.Г. Вплив 
на і інноваційну 
сприйнятливість 
персоналу 
корпоративних 
соціальних мереж на 
прикладі ВО «BITRIX 
24», компанії ТОВ 
«ВО ОВЕН» / В.Г. 
Дюжев, О.І. Бойченко 
// Науково-
практичний журнал 
Національної академії 
наук України «Наука 
та інновації» №2 
2019. (Web of Science). 
(рос.мов.).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Дюжев В.Г. Світові 
тенденції розвитку 
сучасної енергетики / 
В.Г. Дюжев; С.В. 
Сусліков // Сучасні 
тенденції 



міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – с. 
310-381.
2. Дюжев В.Г., 
Бойченко О.I. 
Підвищення 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу 
комерційної служби 
підприємств 
промислової 
автоматики. Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. 
Харків: НТУ «ХПІ». – 
2017. – № 45(1266). – 
С. 42-46. 
3. Дюжев В.Г. Вплив 
на інноваційну 
сприятливість 
характеристик 
системи управління 
персоналом / В.Г. 
Дюжев, С.В. Сусликов, 
О.І. Бойченко // 
Науково-виробничий 
журнал «Бізнес-
навігатор». – Херсон: 
ПВНЗ «МУБП». – 
2017. № 4 (43). – С. 
142-146. 
4. Дюжев В.Г., 
Бойченко О.I. 
Проблематика 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу 
підприємств 
промислової 
автоматики. / 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». – 
Херсон, 2019. –№33. – 
С. 97-103.
5. Дюжев В.Г., 
Бойченко О.I. 
Поліпшення 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
промислової 
автоматики за рахунок 
підвищення 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу. / Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління». – Київ : 



ВД «Гельветика». – 
2019. – №1, Том 30 
(69). – С. 51-56.
6. Дюжев В.Г., 
Бойченко О.I. 
Підвищення 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу 
підприємств 
промислової 
автоматики. Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – №23. – С. 3-10.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 70 с., редакція, 
розділ 4, 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»). Розділ 5, 72 с.
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 30 с., 
розділ 7). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3. Дюжев В.Г. Світові 
тенденції розвитку 
сучасної енергетики / 
В.Г. Дюжев; С.В. 
Сусліков // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 



економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – с. 
310-381. 
4. Інноваційна 
економіка та 
менеджмент 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 
[Електронний ресурс] 
: навчальний 
посібник. / І. 
Погорєлов, В.Г. 
Дюжев, Геращенко 
І.О., С.В. Сусліков та 
інші. за ред. проф. 
Дюжева В.Г., доц. 
Суслікова С.В. М-во 
освіти і науки 
України, Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін.-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 375 с. 
5. V. H. Diuzhev, O. I. 
Boichenko. Research of 
innovative susceptibility 
or HR management 
systems in the context 
of analysis of world and 
Ukrainian information 
sources. Strategies for 
Economic 
Development: The 
experience of Poland 
and the prospects of 
Ukraine – Collective 
monograph. – Vol. 2. 
Poland: «Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2018. – p. 106-117. 
6. V. H. Diuzhev, D.V. 
Bolshakov. Using the 
world experience of 
state support to 
increase the innovative 
susceptibility of 
enterprises to the 
technologies of 
nontraditional renew 
able energy in Ukraine. 
Strategies for Economic 
Development: The 
experience of Poland 
and the prospects of 
Ukraine – Collective 
monograph. – Vol. 1. 
Poland: «Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2018. – p. 22-38.
П. 4 Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Керівництво 4 
аспірантами: за 
останні 5 років 
захищена 1 



кандидатська 
дисертація:
аспірант отримав 
документ про 
присудження 
наукового ступеня 
Бойченко О.I.:
Бойченко О.І. 
Формування 
організаційно-
економічних засобів 
підвищення 
інноваційної 
сприйнятливості 
персоналу 
промислових 
підприємств. – 
Кваліфікаційна 
наукова праця на 
правах рукопису. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії Ph.D. in 
Management за 
спеціальністю 073 – 
Менеджмент (галузь 
знань 07 – Управління 
та адміністрування). – 
Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» 
Міністерства освіти і 
науки України, м. 
Харків, 2019. Захист 
дисертації відбувся: 12 
лютого 2020 р. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/44025
П.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. Керівник науково-
дослідницької роботи, 
номер державної 
реєстрації № 
0115U7155 Тема 
роботи: «Підвищення 
інноваційної 
сприйнятливості 
підприємств до 
технологій 
енергозбереження».
2. Загальна тема 
науково-дослідної 
роботи: К6705 
«Дослідження 
організаційно-
економічних проблем 
з підвищення 
інноваційної 
сприйнятливості 
підприємств до нових 
технологій» (№ДР 



0118U002012);  
П.11 Участь в атестації 
наукових кадрів:
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена спеціалізованої 
вченої ради: спецрада 
Д64.050.02. Наказ 
МОН України № 1643 
від 28.12.2019 р.
П.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. В.Г. Дюжев, О.I. 
Бойченко. 
Підвищення 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу структури 
комерційного відділу. 
/ Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку, 
фінансів та 
управління в Україні 
та світі: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Полтава, 14 листопада 
2017 р.). – Полтава: 
ЦФЕНД, 2017. –  С. 
230-232.
2. В.Г. Дюжев, О.I. 
Бойченко. 
Інноваційна 
сприятливість 
управління 
персоналом. / Аналіз 
сучасних тенденцій 
забезпечення 
ефективності 
економіки країни: 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
12-13 січня 2018 р.). – 
К.: ГО «Київський 
економічний 
науковий центр», 
2018. –  С. 53-55. 
3. В.Г. Дюжев, О.I. 
Бойченко. Оцінка 
інноваційної 
сприятливості 
персоналу. / Стан та 
розвиток 
підприємництва в 
умовах ринкової 
економіки: проблеми 
та перспективи: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 19-20 січня 
2018 р.). – Дніпро: НО 
«Перспектива», 2018. 
– С. 52-53. 
4. В.Г. Дюжев, О.I. 
Бойченко. Як 



впливають на 
інноваційну 
сприятливість 
характеристики 
системи управління 
персоналом. / Світ 
економічної науки. 
Випуск 1: матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
економічного 
спрямування (м. 
Тернопіль, 27 лютого 
2018 р.). – Тернопіль, 
2018. – С. 88-90.
5. В.Г. Дюжев, О.I. 
Бойченко. 
Сравнительный 
анализ состава служб 
управления персонала 
в мировых и 
Украинских 
компаниях 
промышленной 
автоматики. ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
магістрантів та 
аспірантів (м. Харків, 
17–20 квітня 2018 
року): матеріали 
конференції: у 3-х ч. – 
Ч. 1 / за ред. проф. Є.І. 
Сокола. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
С.167-168. 
6. V. G., Dyuzhev, O. І 
Boichenko. Improving 
the competitiveness of 
industrial enterprises 
increase the innovative 
responsibility of the 
personnel. II 
International Scientific 
Conference «Anti-Crisis 
Management: State, 
Region, Enterprise: 
Conference 
Proceedings, Part I, 
November 23 th, 2018. 
Le Mans, France: 
Baltija Publishing. – p. 
81-83.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років.
2006-2017 рр. 
Директор НТЦ 
«Екосистема». Є запис 
в трудовій книжці.
П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про наукову та 
творчу співпрацю  з 
НТМЕЦ «Екосистема» 
№ 67/292-2019  від 
«02» вересня 2019 р. 
м. Харків.

111860 Савченко 
Ольга 
Ігорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001926, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

27 Міжнародна 
торгівля та 
економічне 
співробітництв
о

П. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.1. Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 



бізнесу доцента ДЦ 
005257, 
виданий 

20.06.2002

виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Savchenko O. 
Methodological 
provisions for 
conducting empirical 
research of the 
availability and 
implementation of the 
consumers’ socially 
responsible intentions/ 
Lyudmyla 
Potrashkova,Diana 
Raiko, Leonid Tseitlin, 
Savchenko Olga, 
Szabolcs Nagy // 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій / Marketing 
and Management of 
Innovations. – Суми: 
Сум. держ. ун-т., 2018. 
– № 3. (Web of 
Science).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Савченко О. І. 
Спільна 
підприємницька 
діяльність в 
глобальному 
економічному 
просторі / О. І. 
Савченко, М. А. Овод 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 101-
105.
2. Savchenko O. 
European experience 
and Ukrainian realities 
in the policy of financial 
support entrepreneurial 
sector / O. Savchenko, 
R. Poberezhnyi // 
Journal of Economics 
and Management. – 
2017. – Vol. 30 (4). – P. 
117-140.
3. Savchenko O. 
Innovative and 
military-industrial 
component of 
overcoming modern 
challenges of the Baltic-
Black Sea region 
countries / O. 
Savchenko, A. 
Skvorchevsky // 
Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 
of Society : monograph 
/ ed. A. Ostenda, N. 



Svitlychna. – Katowice : 
Wyższej Szkoły 
Technicznej Katowice, 
2019 . – Sect. 3.3. – P. 
310-315.
4. Cавченко О.І. 
Проривні 
технологічні інновації 
як драйвер 
економічного 
розвитку країни/ 
Верютіна В. Ю.// 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 19 (1295). – 
С. 108-111.
5. Інновації в туризмі: 
теоретичний аспект / 
Р. О. Побережний [та 
ін.] // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 23. – С. 64-
69.
6. Савченко О.І. 
Система сучасного 
міжнародного бізнесу 
та розширення впливу 
транснаціональних 
компаній на світову 
торгівлю / О.І. 
Савченко, Р.О. 
Нестеренко // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – с. 
76-93.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок 45 с.). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
П. 5 Участь у 
міжнародних 



наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, жовтень 
2019. Університет 
Марибору, Словенія, 
факультет економіки і 
бізнесу. Сертификат 
від 18.10.2018 р.
2. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, вересень 
2019. Університет 
Піреус, Греция. 
Сертификат від 
7.09.2018 р.
3. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, травень 
2019. Університет 
Західної Атіки, 
Греция. Сертификат 
від 24.05.2019 р.
П.6 Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою 
(крім мовних 
навчальних 
дисциплін) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: 
Читання лекцій 
«Innovation 
Entreprenership» для 
ЕРАЗМУС студента 
Dimitrios Skavidas 
(LA), викладання 
дисципліни для 
аспірантів «Economics 
and Innovation 
Management: European 
Experience» (50 год).
П.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:
Теоретико-
методологічні основи 
формування та 
розвитку 
інновативного 
потенціалу екосистем 
в умовах глобальних 
трендів та 
євроінтеграційних 
процесів  № 
0117U004811.
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 



керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
міжнародної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.11 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офiцiйного опонента:
Офіційний опонент 
(Д20.05206) 
дисертаційної роботи 
Король С. В. за темою: 
«Удосконалення 
механізму управління 
інвестиційно-
інноваційною 
діяльністю 
газорозподільних 
підприємств». 
08.00.04 – Івано-
Франківськ: Івано-
Франківський 
національний 
технічний університет 
нафти і газу. – 2017 р.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників длл 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Дослідження та 
регулювання ринку 
праці» (для студентів 
спеціальності 051 



«Економіка», 
спеціалізації 051-03 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці», 
денної та заочної 
форми навчання /Укл. 
Савченко О.І. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2017. – 
37 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Дослідження та 
регулювання ринку 
праці» (для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка», 
спеціалізації 051-03 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці», 
денної та заочної 
форми навчання / 
Укл. Савченко О.І. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 37 с.
3. Методичні вказівки 
до індивідуальної 
контрольної роботи 
навчальної 
дисципліни 
«Дослідницький 
тренінг» за темою 
«Розвиток персоналу» 
для студентів 
спеціальності  
6.030505 «Управління 
персоналом та 
економіка праці» / 
Уклад. Савченко О.І., 
К.В. Побережна. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018 – 17 с.
П. 14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, або робота 
у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади:
Член журі, Член 
оргкомітету олімпіади 
з інтелектуальної 
власності 10-13 квітня 
2019 року (наказ  
Міністерства  освіти  і  
науки  України  №  
1313  від  28.11.2018р., 
наказ по НТУ «ХПІ» 
№ 99 ОД від 25 
лютого 2019 р.).
П. 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. Стратегія 



інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес, наука, освіта 
(SIDEC 2017) : зб. пр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 16-20 
травня 2017 р. / ред. 
О. І. Савченко ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 176 с.
2. Savchenko O. 
Research aspects of 
leadership in the 
intellectual sector of 
Ukraine / O. 
Savchenko, K. 
Poberezhna // 
Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес, наука, освіта 
(SIDEC 2017) : зб. пр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 16-20 
травня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 14-18.
3. Фюлоп Г. 
Впровадження 
стратегії стійкого 
розвитку для 
підвищення 
ефективності бізнесу / 
Г. Фюлоп, О. І. 
Савченко, Р. О. 
Нестеренко // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. / 
ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – Вип. 47 (51) : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. : 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
16 листопада 2016 р. – 
Т. 1. – С. 200-207.
4. Савченко О. І. 
Створення мережевих 
технологічних систем 
у глобальному 
економічному 
просторі / О. І. 
Савченко, Р. О. 
Нестеренко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 256.



П.16. Участь у проф. 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(УАРМБО), свідоцтво 
№ 435, 22 жовтня 
2018 р.
П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про науково-
технічне 
співробітництво та 
консультування 
науково-виробничої 
компанії «Інноваційні 
технології розвитку» 
№ 67/175-2018  з 
26.07.2018 по 
26.07.2020 р. м. 
Харків.

111860 Савченко 
Ольга 
Ігорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001926, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005257, 
виданий 

20.06.2002

27 Тренінг: 
практика 
міжнародних 
економічних 
відносин

П. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.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:
Savchenko O. 
Methodological 
provisions for 
conducting empirical 
research of the 
availability and 
implementation of the 
consumers’ socially 
responsible intentions/ 
Lyudmyla 
Potrashkova,Diana 
Raiko, Leonid Tseitlin, 
Savchenko Olga, 
Szabolcs Nagy // 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій / Marketing 
and Management of 
Innovations. – Суми: 
Сум. держ. ун-т., 2018. 
– № 3. (Web of 
Science).
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Савченко О. І. 
Спільна 
підприємницька 
діяльність в 
глобальному 
економічному 
просторі / О. І. 
Савченко, М. А. Овод 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 



«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 24. – С. 101-
105.
2. Savchenko O. 
European experience 
and Ukrainian realities 
in the policy of financial 
support entrepreneurial 
sector / O. Savchenko, 
R. Poberezhnyi // 
Journal of Economics 
and Management. – 
2017. – Vol. 30 (4). – P. 
117-140.
3. Savchenko O. 
Innovative and 
military-industrial 
component of 
overcoming modern 
challenges of the Baltic-
Black Sea region 
countries / O. 
Savchenko, A. 
Skvorchevsky // 
Information and 
Innovation 
Technologies in the Life 
of Society : monograph 
/ ed. A. Ostenda, N. 
Svitlychna. – Katowice : 
Wyższej Szkoły 
Technicznej Katowice, 
2019 . – Sect. 3.3. – P. 
310-315.
4. Cавченко О.І. 
Проривні 
технологічні інновації 
як драйвер 
економічного 
розвитку країни/ 
Верютіна В. Ю.// 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 19 (1295). – 
С. 108-111.
5. Інновації в туризмі: 
теоретичний аспект / 
Р. О. Побережний [та 
ін.] // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Економічні науки = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI». Economic 
sciences : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – № 23. – С. 64-
69.
6. Савченко О.І. 
Система сучасного 
міжнародного бізнесу 
та розширення впливу 
транснаціональних 
компаній на світову 
торгівлю / О.І. 
Савченко, Р.О. 
Нестеренко // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 



економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – с. 
76-93.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок 45 с.). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
П. 5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, жовтень 
2019. Університет 
Марибору, Словенія, 
факультет економіки і 
бізнесу. Сертификат 
від 18.10.2018 р.
2. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, вересень 
2019. Університет 
Піреус, Греция. 
Сертификат від 
7.09.2018 р.
3. Проект Erasmus+ 
кредитна мобільність 
віикладачів, травень 
2019. Університет 
Західної Атіки, 
Греция. Сертификат 
від 24.05.2019 р.
П.6 Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою 
(крім мовних 
навчальних 
дисциплін) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: 
Читання лекцій 
«Innovation 
Entreprenership» для 
ЕРАЗМУС студента 
Dimitrios Skavidas 
(LA), викладання 
дисципліни для 
аспірантів «Economics 
and Innovation 
Management: European 



Experience» (50 год).
П.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:
Теоретико-
методологічні основи 
формування та 
розвитку 
інновативного 
потенціалу екосистем 
в умовах глобальних 
трендів та 
євроінтеграційних 
процесів  № 
0117U004811.
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
міжнародної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.11 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офiцiйного опонента:
Офіційний опонент 
(Д20.05206) 
дисертаційної роботи 
Король С. В. за темою: 
«Удосконалення 
механізму управління 
інвестиційно-
інноваційною 



діяльністю 
газорозподільних 
підприємств». 
08.00.04 – Івано-
Франківськ: Івано-
Франківський 
національний 
технічний університет 
нафти і газу. – 2017 р.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників длл 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Дослідження та 
регулювання ринку 
праці» (для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка», 
спеціалізації 051-03 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці», 
денної та заочної 
форми навчання /Укл. 
Савченко О.І. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2017. – 
37 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Дослідження та 
регулювання ринку 
праці» (для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка», 
спеціалізації 051-03 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці», 
денної та заочної 
форми навчання / 
Укл. Савченко О.І. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 37 с.
3. Методичні вказівки 
до індивідуальної 
контрольної роботи 
навчальної 
дисципліни 
«Дослідницький 
тренінг» за темою 
«Розвиток персоналу» 
для студентів 
спеціальності  
6.030505 «Управління 
персоналом та 
економіка праці» / 
Уклад. Савченко О.І., 
К.В. Побережна. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018 – 17 с.
П. 14 Керівництво 



студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, або робота 
у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади:
Член журі, Член 
оргкомітету олімпіади 
з інтелектуальної 
власності 10-13 квітня 
2019 року (наказ  
Міністерства  освіти  і  
науки  України  №  
1313  від  28.11.2018р., 
наказ по НТУ «ХПІ» 
№ 99 ОД від 25 
лютого 2019 р.).
П. 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. Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес, наука, освіта 
(SIDEC 2017) : зб. пр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 16-20 
травня 2017 р. / ред. 
О. І. Савченко ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 176 с.
2. Savchenko O. 
Research aspects of 
leadership in the 
intellectual sector of 
Ukraine / O. 
Savchenko, K. 
Poberezhna // 
Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес, наука, освіта 
(SIDEC 2017) : зб. пр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 16-20 
травня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 14-18.
3. Фюлоп Г. 
Впровадження 
стратегії стійкого 
розвитку для 
підвищення 
ефективності бізнесу / 
Г. Фюлоп, О. І. 
Савченко, Р. О. 
Нестеренко // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. / 
ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – Вип. 47 (51) : 



матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. : 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
16 листопада 2016 р. – 
Т. 1. – С. 200-207.
4. Савченко О. І. 
Створення мережевих 
технологічних систем 
у глобальному 
економічному 
просторі / О. І. 
Савченко, Р. О. 
Нестеренко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 256.
П.16. Участь у проф. 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(УАРМБО), свідоцтво 
№ 435, 22 жовтня 
2018 р.
П 18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір про науково-
технічне 
співробітництво та 
консультування 
науково-виробничої 
компанії «Інноваційні 
технології розвитку» 
№ 67/175-2018  з 
26.07.2018 по 
26.07.2020 р. м. 
Харків.

112765 Мотенко 
Ярослав 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031486, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028888, 
виданий 

17 Історія 
України

П 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17
П.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Історичні 
дисципліни як 
складова вищої освіти 
в Україні на початку 
ХХІ ст. Історичні 
студії суспільного 
прогресу. Випуск V I. 
Глухів, 2018. С.158-163 
(у співавторстві). 
Copernicus.
2. Історія селянського 
руху 1917–1921 років у 
Харківській губернії: 



10.11.2011 джерелознавчий 
аспект Scriptorium 
nostrum. Електронний 
історичний журнал / 
голов. ред. В. Андрєєв. 
– Херсон, 2018. – Вип. 
2 (11). – С.127-135 (у 
співавторстві).
3. Шишкіна Є. К. 
Становлення 
друкарства у 
Центральній та 
Східній Європі (ХV–
XVI століття) / Є. К. 
Шишкіна, Я. В. 
Мотенко // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства = Bulletin 
of the National 
Technical University 
«KhPI». Series: Actual 
problems of Ukrainian 
society development : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 
№ 4 (1280). – С. 100-
105.
4. Мотенко Я. 
Приватні паперові 
гроші в українських 
містах доби революції 
1917–1921 рр.: 
джерелознавча 
критика за 
зовнішніми ознаками 
/ Є. Шишкіна, Я. 
Мотенко // Місто: 
історія, культура, 
суспільство. – Київ: 
Національна академія 
наук України, Інститут 
історії України, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. – 
2019. - № 6 (1). - С. 53-
64.
5. Мотенко Я. 
Земельне питання як 
конфліктогенний 
чинник у 
революційних подіях 
1917-1921  років у 
Харківській губернії / 
Я. Мотенко, Є. 
Шишкіна // 
Українознавчий 
альманах. – Випуск 
24. – К.: «Міленіум», 
2019.- С.91-95.
6. Історична освіта у 
вищій школі як 
консолідуючий 
чинник українського 
суспільства // 
Українознавчий 
альманах. - Випуск 23. 
– К.: «Міленіум», 
2018.- С.137-142  (у 
співавторстві).
П. 8. Виконання 
функцій … 
відповідального 
виконавця наукової 
теми:



«Історія та культура 
Слобожанщини як 
складова 
цивілізаційного 
поступу України 
наприкінці ХІХ – на 
початку ХХІ ст.», 
номер державної 
реєстрації НДР:  
0119U002616, терміни 
виконання  2019-2023 
рр.
П.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. Плани семінарів та 
методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Історія 
та культура України»: 
навч. -метод. посіб. 
для студентів усіх 
спеціальностей / За 
заг. ред. Петутіної О. 
О., Савченка Л. П. – Х. 
: НТУ «ХПІ», 2019. – 
55 с.
2. Україні – 25: 
здобутки і 
випробування. 
Методична розробка / 
уклад. Сакара Ю.Д., 
Ніколаєнко В.І., 
Мотенко Я.В., 
Шишкіна Є.К. – 
Харків. – НТУ «ХПІ», 
2020. – 20 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проведення лекції-
візуалізації 
«Голодомор 1932–
1933 років: причини, 
етапи реалізації і 
наслідки» для 
викладачів. 
Присвячується 85 м 
роковинам 
Голодомору 1932-1933 
років / уклад. Я.В. 
Мотенко, Є.К. 
Шишкіна. – Харків. – 
НТУ «ХПІ», 2018. – 47 
с.
П. 14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно 
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди  
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Призове 3 місце у І 
турі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади –  студентка 
групи ЕК-97б –  
Курочкіна М.Ю. 
Сертифікат учасника 
ІІ туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з історії 
України 27-29 березня 
2018 р. 
(Житомирський 
державний 
університет імені І. 
Франка).
П.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. Історичні 
дисципліни на 
початку ХХІ ст.: у 



пошуках нової 
парадигми. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15–17 
травня 2019р.: у 4 ч. Ч. 
IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. С.77 
(у співавторстві).
2. Мотенко Я. В. 
Глобальна Історія як 
альтернатива історії 
національній // Тези 
доп. 25-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2017)  – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017.
3. Мотенко Я. В. 
Історична освіта як 
важлива складова 
інформаційної 
безпеки України 2018 
// Тези доп. 26-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» 
(MicroCAD–2018)  – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018 (у співавторстві).
4. Мотенко Я. В. 
Історична освіта як 
фактор формування 
громадянського 
суспільства / Я. В. 
Мотенко, Є. К. 
Шишкіна // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
14-15 листопада 2019 
р. / ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – Вип. 50 (54). – 
С. 175-179.
5. Запровадження 
надзвичайних 
продовольчих заходів 
на Харківщині (1919 
рік): регіональний 
аспект. Українське 
державотворення: 
історичний аспект. (до 
100-річчя Акту Злуки). 
Збірник наукових 
праць вчених та 
студентів історичного 



факультету ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. 
Харків, 2019. С.101-
104.
6. Реставрація 
ідеології гетьманату 
П.П. Скоропадського 
як феномен 
української політичної 
культури початку ХХІ 
ст. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Філософія в 
сучасному світі» 
(Харків, 22–23 
листопада 2019 
р.).Філософія в 
сучасному світі : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 22–23 
листопада 2019 р. / 
Ред. кол. Я. В. 
Тарароєв, А.В. 
Кіпенський, Л. В. 
Перевалова [та ін.]. 
Харків : «Точка», 
2019.  С.145-146.
7. Громадянська освіта 
фахівців зі 
спеціальності 
«Фізична культура і 
спорт». Здоров’я нації 
і вдосконалення 
фізкультурно-
спортивної освіти : 
матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 3-4 
жовтня 2019 р. / ред. 
колегія А. В. 
Кіпенський, О. В. 
Білоус [та ін.]. Харків 
:Друкарня Мадрид, 
2019. С. 19-22. (у 
співавторстві).
П.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Харківського 
університетського 
консорціуму, 
Науково-дослідного 
інституту 
регіонального 
економічного 
розвитку, свідоцтво № 
00015 від 15.04.2019 
року.
П.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід роботи 14 років 
і 6 місяців (Працює в 
НТУ «ХПІ» з 
30.04.2006 р.)

122238 Косенко 
Андрій 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

21 Конфліктологі
я та теорія 
переговорів у  
сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин

Підпункти: 1, 2, 3, 12, 
13, 14, 16
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 



2003, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056328, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029589, 
виданий 

23.12.2011

рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Pererva Petro 
Evaluating elasticity of 
costs for employee 
motivation at the 
industrial enterprises / 
Petro Pererva, 
Oleksandr Hutsan, 
Valerii Kobieliev, Andrii 
Kosenko, Volodymyr 
Kuchynskyi // 
Problems and 
Perspectives in 
Managem ent.- Volume 
16.- Issue №1.- 2018.- 
pp. 124-132. Doi: 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.16(1).2018.12 
(Scopus)

П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Косенко А. В. 
Забезпечення 
конкурентоспроможн
ості підприємств у 
формуванні їх 
збутової політики / А. 
В. Косенко, М. В. 
Рівчак, Л. М. Косолап 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – № 45 (1266). – 
С. 3-8.
2. Косенко А. В. 
Використання 
основних напрямків 
ефективного 
управління 
реалізацією 
інноваційних проектів 
/ А. В. Косенко, П. М. 
Петрушко, О. С. 
Локтіонова // Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ" 
: зб. наук. пр. Сер. : 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2016. – № 47 (1219). – 
С. 21-25.
3. Косенко А. В. 
Кибертерроризм в 
Украине: проблемы и 
пути их решения / А. 
В. Косенко, В. А. 
Бочарова, А. Ю. 
Пугачева // Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ" 
: зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2016. – № 27 (1199). – 
С. 8-12
4. Косенко А.В. 
Організаційно-
економічні засади 



реструктуризації та 
фінансової санації 
туристичного 
підприємства/ 
А.В.Косенко, 
М.В.Маслак, В.О. 
Матросова, І.В.Долина 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні 
науки)=Bulletin of the 
National Technical 
University “KhPI” 
(economic sciences): зб. 
наук. пр. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. - 
№23. – С. 115-120. doi: 
10.20998/2519-
4461.2019.23.115
5 Косенко А.В. Оцінка 
фінансової стійкості 
та інноваційних 
перспектив 
туристичного 
підприємства/ В.О. 
Матросова, 
А.В.Косенко, 
І.В.Долина, 
О.М.Проскурня // 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні 
науки)=Bulletin of the 
National Technical 
University “KhPI” 
(economic sciences): зб. 
наук. пр. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. - 
№24. – С. 72-76. doi: 
10.20998/2519-
4461.2019.24.72
6 Косенко А.В. 
Інноваційні підходи 
до управління 
конфліктами при 
веденні туристичного 
бізнесу /А.В.Косенко, 
О.О.Носирєв, 
Т.О.Кобєлєва, 
М.Ю.Глізнуца, 
С.М.Ілляшенко // 
Вісник Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні 
науки)=Bulletin of the 
National Technical 
University “KhPI” 
(economic sciences): зб. 
наук. пр. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. - 
№1. – С. 45-49. doi: 
10.20998/2519-
4461.2019.1.45

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Косенко А.В. 
Передумови 
виникнення і світова 
еволюція видів 
страхування // 
Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 



Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство : кол. 
монографія / І. М. 
Посохов [та ін.] ; ред. 
І. М. Посохов [та ін.] ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2016. – с. 385-438. 
2. Перерва П.Г. 
Управління 
персоналом та 
економіка праці: 
магістерський курс 
[Підручник] / П.Г. 
Перерва, О.Д. 
Матросов, М.І. 
Погорєлов, В.А. 
Кучинський та ін. // 
За ред. Перерви П.Г., 
Матросова О.Д., 
Погорєлова М.І., 
Кучинського В.А. – 
Харків, 2018. – 900 с.
3 Косенко А.В. 
Комерціалізація 
інновацій 
туристичних 
підприємств на основі 
економічних 
важелів/П.Г.Перерва, 
О.П.Косенко, 
В.О.Матросова, 
А.В.Косенко, 
О.М.Проскурня// 
Розроблення 
механізму 
комерціалізації 
інноваційної 
продукції/ 
Монографія за ред 
проф. Ілляшенко С.М. 
та Біловодської О.А. – 
Суми: Триторія, 
2019р., с.87-105.
4 Косенко А.В. 
Організаційно-
економічні засади 
управління знаннями 
в туристичному 
бізнесі/М.В.Кармінськ
а-Білоброва, 
А.В.Косенко, 
В.О.Матросова, 
І.В.Долина, О.О. 
Носирєв, 
О.М.Проскурня// 
Інструменти та методи 
управління знаннями 
в системі 
інноваційного 
розвитку організацій/ 
Монографія за ред 
проф. Шипуліної Ю.С. 
– Суми: Триторія, 
2019р., с.65-78.

П12 Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96898, 
Науковий твір 
«Організаційно-



економічні засади 
управління знаннями 
в туристичному 
бізнесі». Дата 
реєстрації 26.03.2020
2 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №97071, 
Науковий твір 
«Оцінка фінансової 
стійкості та 
інноваційних 
перспектив 
туристичного 
підприємства». Дата 
реєстрації 07.04.2020
3 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №97065, 
Науковий твір 
«Розвиток 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
розвитком індустрії 
туризму та 
гостинності». Дата 
реєстрації 07.04.2020
4 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №97064, 
Науковий твір 
«Формування 
управлінської, 
маркетингової та 
інноваційної політики 
на підприємствах 
туристичної 
індустрії». Дата 
реєстрації 07.04.2020
5 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96935, 
Науковий твір 
«Інноваційні підходи 
до управління 
конфліктами при 
ведені туристичного 
бізнесу». Дата 
реєстрації 27.03.2020
6 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96937, 
Науковий твір 
«Комерціалізація 
інтелектуальних 
технологій  на 
підприємствах 
туристичного 
бізнесу». Дата 
реєстрації 27.03.2020
7 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96933, 
Науковий твір 
«Організаційно-
економічні засади 
реструктуризації та 
фінансової санації 
туристичного 
підприємства». Дата 
реєстрації 27.03.2020

П13 Наявність 
виданих навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1 Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни «Оцінка 
комерційного 
потенціалу 
інтелектуальної 
власності» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» 
для студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг», 
Косенко А.В. 
Протокол №9 від 
19.04 2018р.
2 Конспект лекцій з 
дисципліни «Оцінка 
комерційного 
потенціалу 
інтелектуальної 
власності» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» 
для студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг», 
Косенко А.В. 
Протокол №9 від 
19.04 2018р.
3 Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Створення та 
впровадження 
інтелектуальної 
власності» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» 
для студентів 
спеціальності 075 
«Маркетинг», 
Косенко А.В. 
Протокол №9 від 
19.04 2018р.

П14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 



гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Подяка за 
підготовку переможця 
(друге місце) ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інтелектуальної 
власності та 
навчально-наукову і 
просвітницьку 
діяльність у сфері 
просування знань з 
інтелектуальної 
власності
2. Член оргкомітету ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інтелектуальної 
власності 2017/2018 р.

П16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(УАРМБО). Свідоцтво 
№473, від 28 березня 
2019р.

128094 Глізнуца 
Марина 

Старший 
викладач, 

Навчально-
науковий 

Диплом 
спеціаліста, 

13 Міжнародне 
право та 

П. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 
15, 16



Юріївна Основне 
місце 
роботи

інститут 
економіки, 

менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 053438, 

виданий 
15.10.2019

документообіг 
у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин

П.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. Gliznutsa Maryna The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debts / 
Posokhov, І., 
Herashchenko, I., & 
Gliznutsa, M. // 
Economic Annals-ХХI:- 
Volume 167,- Issue 9-
10,- 2017.-рр. 43-48. 
DOI: 
https://doi.org/10.2100
3/ea.V167-09 (Scopus)
2. Gliznutsa Maryna 
Intelligence, creativity, 
psychological and 
personal qualities of 
employees as factors of 
real achievements / 
A.Furman, S.Kutsepal, 
T. 
Prykhodko,S.Krylova, 
Z.Vykhovanets// 
International Journal of 
Management (IJM) - 
Scopus Indexed,2020. 
.Volume:11,Issue:4,Page
s:316-325.
https://www.iaeme.co
m/citearticle.asp?
Ed=19210&Jtype=IJM
&VType=11&Itype=4

П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Глізнуца М.Ю. 
Дослідження 
зарубіжного досвіду 
оцінки 
інтелектуального 
потенціалу 
організацій. 
/П.Г.Перерва, 
М.Ю.Глізнуца //  
«Бизнес Информ» . – 
Харків : ХНЕУ, 2016. 
№ 1-С.49-55.
2.Глізнуца М.Ю. 
Визначення 
складових та оцінка 
інноваційного 
потенціалу 
регіону./М.Ю.Глізнуц
а // 
«Технологический 
аудит и резервы 
производства».-
Харків,2016. №3 
/5(29) – С.11-14.
3.Глізнуца М.Ю. 
Вплив 
інтелектуального 
капіталу на 



інноваційний 
розвиток регіонів 
[Електронний ресурс] 
/М.Ю.Глізнуца// 
Економіка та 
суспільство. – 
2017.-№9.- С.166-170. 
Режим доступу до 
журналу:http://econo
myandsociety.in.ua
4.Глізнуца М.Ю. 
Удосконалення 
управління 
державною 
інноваційною 
політикою/ 
М.Ю.Глізнуца// 
«Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії».- 
Запоріжжя,2017.№ 
2(08)2017 – С.40-46.
5.Глізнуца М. Ю. Роль 
об'єктів 
інтелектуальної 
власності у сучасній 
економіці / М. Ю. 
Глізнуца, Л. В. Моргай 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету "ХПІ" 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
"KhPI" (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – № 37 (1313). – 
С. 32-35.
6.Глізнуца М. Ю. 
Захист авторського 
права в мережі 
internet/ 
М.Ю.Глізнуца, А. О. 
Іванова//Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
"KhPI" (economic 
sciences) Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
№ 47 (1323). – С 88-91
7.Глізнуца М.Ю. 
Дослідження 
організаційно-
економічних факторів 
економічної безпеки 
туристичного бізнесу 
на українському 
ринку/ Т.О. Кобєлєва, 
О.О. Носирєв, М.Ю. 
Глізнуца, 
О.М.Проскурня//Вісн
ик Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) 
,Збірник наукових 
праць. – Х. : НТУ 
«ХПІ». – 2019. – № 
23.-C.55-58
8.Глізнуца М.Ю. 
Туристична 
привабливість регіону 
як один із ключових 
факторів його 



конкурентоспроможн
ості/М.В. Кармінська-
Бєлоброва, В.О. 
Матросова , Н.М. 
Шматько , М.Ю. 
Глізнуца , О.І. 
Колотюк //Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні 
науки),Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2019. – 
№ 23.-C.59-63
9. Глізнуца М.Ю. 
Комплаєнс-складова 
конкурентних переваг 
та ефективності 
туристичного 
продукту / Т.О. 
Кобєлєва, С.М. 
Ілляшенко, 
О.О.Носирєв, М.Ю. 
Глізнуца//Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) 
,Збірник наукових 
праць. – Х. : НТУ 
«ХПІ». – 2019. – № 
24.-
C.23-28
10. Глізнуца М.Ю. 
Інноваційні підходи 
до управління 
конфліктами при 
веденні туристичного 
бізнесу / А.В. Косенко, 
О.О. Носирєв, Т.О. 
Кобєлєва, М.Ю. 
Глізнуца, С.М. 
Ілляшенко//Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) 
,Збірник наукових 
праць. – Х. : НТУ 
«ХПІ». –2019. – № 1.-
C.45-49
11. Глізнуца М.Ю. 
Конкурентні бізнес-
перспективи 
туристичної індустрії: 
економіка,маркетинг,
менеджмент /О.О. 
Носирєв, Т.О. 
Кобєлєва, С.М. 
Ілляшенко, М.В. 
Кармінська-
Бєлоброва, М.Ю. 
Глізнуца, //Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні 
науки),Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2019. – 
№ 2.-C.15-22

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Інноваційна 
економіка та 
менеджмент 



інноваційно-
інвестиційної 
діяльності : [навч. 
посібник] / В. Г. 
Дюжев [та ін.] ; ред.: 
В. Г. Дюжев, С. В. 
Сусліков ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". – Харків : 
Планета-Принт, 2018. 
– 440 с.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/40071
2. Інтелектуальна 
власність: 
магістерський курс : 
підручник / П. Г. 
Перерва [та ін.] ; ред.: 
П. Г. Перерва, В. І. 
Борзенко, Т. О. 
Кобєлєва ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". – Харків : 
Планета-Прінт, 2019. 
– 1002 с.
3. Глізнуца М.Ю. 
Формування 
механізму 
забезпечення безпеки 
інноваційного 
розвитку регіону на 
засадах 
інституційного 
підходу / П. Г. 
Перерва, М. Ю. 
Глізнуца // Механізми 
управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою регіону 
: кол. монографія / 
[заг. ред. Л. М. 
Черчик]. – Луцьк : 
Терен, 2019. – Розд. 
3.11. – С. 208-226.
4. Глізнуца 
М.Ю.Оцінювання 
інноваційного та 
ресурсного потенціалу 
туристичного 
підприємства/В.О. 
Матросова, С.М. 
Ілляшенко ,М. Ю. 
Глізнуца,С.В.Гармаш,
А.А. Винниченко // 
Механізмуправління 
формуванням 
стратегій 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств/ 
Монографія за 
ред.доц. Ілляшенко 
Н.С.-
Суми:Триторія,2019.-
С.207-224

П.6 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
2018-2019 навчальний 
рік, ІІ семестр 
«Патентознавство»  
гр.БФ 76-Б (англ.) 
проведення занять 



англійською мовою в 
обсязі 50 аудиторних 
годин (32 години 
лекційних занять, 16 
годин практичних 
занять, 2 години 
залік). Сертифікат 
рівня В2 з англійської 
мови  UA 1270/1 

П.12 Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96928 від 
07.03.2020 Науковий 
твір «Конкурентні 
бізнес-перспективи 
туристичної індустрії: 
економіка,маркетинг,
менеджмент»,Автори: 
Носирєв Олександр 
Олександрович, 
Кобєлєва Тетяна 
Олександрівна,Ілляше
нко Сергій 
Миколайович,Кармінс
ька-Бєлоброва  
Марина 
Володимирівна, 
Глізнуца Марина 
Юріївна.
2. Свідоцтво про  
авторського права на 
твір № 96935 від 
07.03.2020 Науковий 
твір «Інноваційні 
підходи до управління 
конфліктами при 
веденні туристичного 
бізнесу» Автори: 
Косенко Андрій 
Васильович,Носирєв 
Олександр 
Олександрович, 
Кобєлєва Тетяна 
Олександрівна, 
Глізнуца Марина 
Юріївна ,Ілляшенко 
Сергій Миколайович.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №97072 від 
07.04.2020 Науковий 
твір «Дослідження 
організаційно-
економічних факторів 
економічної безпеки 
туристичного бізнесу 
на українському 
ринку» Автори: 
Кобєлєва Тетяна 
Олександрівна, 
Носирєв Олександр 
Олександрович, 
Глізнуца Марина 
Юріївна, Проскурня 
Олена Михайлівна.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №97073 від 
07.04.2020 Науковий 
твір «Комплаєнс-
складова 



конкурентних переваг 
та ефективність 
туристичного 
продукту» Автори: 
Кобєлєва Тетяна 
Олександрівна, 
Ілляшенко Сергій 
Миколайович, 
Носирєв Олександр 
Олександрович, 
Глізнуца Марина 
Юріївна.
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №96897 від 
26.03.2020 Науковий 
твір «Туристича 
привабливість регіону 
як один із ключових 
факторів його 
конкурентоспроможн
ості» Автори: 
Кармінська-Бєлоброва  
Марина 
Володимирівна,Матро
сова Вікторія 
Олександрівна,Шмать
ко Наталія 
Михайлівна, Глізнуца 
Марина 
Юріївна,Колотюк 
Олена Іванівна.

П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Конспект лекцій  з 
дисципліни  
«Інноваційне 
підприємництво та 
маркетинг 
інтелектуальної 
власності» - Глізнуца 
М.Ю. , 47 стр. , 
Протокол № 11  від „ 
21” червня 2018 р.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інтелектуальна 
власність», укладач: 
старший викладач 
кафедри ОВ та УП – 
Глізнуца М.Ю., 31стр., 
Протокол № 11  від „ 
21” червня 2018 р.
3. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ до 
виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни 
«Інноваційне 
підприємництво та 
маркетинг 
інтелектуальної 
власності» - Глізнуца 
М.Ю. , 27 стр. , 
Протокол № 11  від „ 
21” червня 2018 р.
4. Методичні вказівки 



до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни«Інтелекту
альна власність» - 
Глізнуца М.Ю. , 16 
стр. , Протокол № 11  
від „ 21” червня 2018 
р.
5. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів та  
рекомендована 
тематика для 
рефератів  з 
дисципліни 
«Планування та 
організація 
туристичного 
бізнесу»., 10 стр., 
Затверджено 
редакційно- 
видавничою радою 
університету протокол 
№2 від 25.06.2020р.
6. Конспект лекцій  з 
дисципліни 
«Планування та 
організація 
туристичного 
бізнесу»., 32 стр., 
Затверджено 
редакційно- 
видавничою радою 
університету протокол 
№2 від 25.06.2020р
7. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів та  
рекомендована 
тематика для 
рефератів  з 
дисципліни «Правове 
забезпечення 
міжнародного 
туризму».,10стр., 
Затверджено 
редакційно- 
видавничою радою 
університету протокол 
№2 від 25.06.2020р
8. Методичні вказівки 
до виконання 
реферату з 
дисципліни 
«Інноваційне 
підприємництво та 
маркетинг 
інтелектуальної 
власності»., 10стр., 
Затверджено 
редакційно- 
видавничою радою 
університету протокол 
№2 від 25.06.2020 р.  

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Член оргкомітету II 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
інтелектуальної 
власності 2018/2019 
навчального року. 
Наказ ректора НТУ 
«ХПІ» про 
проведення II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2018/2019 
навчального року 
№99ОД від 25 лютого 
2019 р.

П.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. Глізнуца М.Ю. 



Шляхи науково-
технічного розвитку 
машино-будівного 
комплексу регіонів/ 
М.Ю. Глізнуца// 
Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
аспірантів, молодих 
учених та науковців 
«Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки освіти 
регіону», Кременчук 
21 квітня 2016.- С.147-
148.
2. Глізнуца М.Ю. 
Бенчмаркінг як метод 
управління розвитком 
регіональних 
комплексів/ М.Ю. 
Глізнуца// Матеріали 
XI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Перспективи  
розвитку економіки 
України : 
теорія,методологія, 
практика», Луцьк 25-
26 травня 2016р.- 
С.169-171.
3.Глізнуца М.Ю. 
Вплив 
інтелектуального 
капіталу на 
інноваційний 
розвиток країни 
/М.Ю. Глізнуца// 
Труди XIІ-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дослідження та 
оптимізація 
економічних 
процесів», «Оптімум-
2016»- Харків 2016р.- 
С.77-79
4. Глізнуца М.Ю. 
Місце інноваційного 
потенціалу у розвитку 
національної 
економіки/М.Ю. 
Глізнуца// Труди VIІ-ї 
Міжнародної науково-
практичної Internet-
конференції "Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність. 
Форвард-
20017"Харків,2017.-
С.129-130
5.Глізнуца М.Ю. 
Особливості 
інноваційного 
розвитку в сучасних 
соціально-
економічних умовах 
/Глізнуца 
Ю.С.,Глізнуца М.Ю // 
Інновації у 
вітчизняній  
освіті:надбання та 
стратегічні 
перспективи 
розвитку:зб.тез 



доп.Міжнародної 
науково-практичної 
конференції науковців 
,викладачів,аспірантів
, здобувачів та 
фахівців – практиків 
(Харків,29-30 травня 
2019р.) за 
заг.ред.Л.О.Радченко.- 
Харків,2019.- С.172-
176.
6.Глізнуца М.Ю. Цілі 
та пріоритети 
технічного розвитку 
туристичних 
підприємств / А. 
В.Косенко, М.В. 
Маслак, М. Ю. 
Глізнуца // Матеріали 
11-ї Міжнар. наук.-
практ. 
конф."Європейський 
вектор модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток", 28-29 
травня 2019 р. – 
Харків : ФОП Панов А. 
М., 2019. – С. 73-75.
7. Глізнуца 
М.Ю.Туристичний 
продукт в сфері ринку 
неформальної 
економіки / П. Г. 
Перерва [та ін.] // 
Маркетинг в умовах 
розвитку цифрових 
технологій : матеріали 
2-ї Всеукр. наук.-
практ. Інтернет конф.1 
листопада 2019 р. – 
Луцьк : ІВВ Луцького 
НТУ, 2019. – С. 165-
167.
8. Глізнуца М.Ю. 
Проблеми правового 
захисту 
інтелектуальної 
власності в Україні 
[Електронний ресурс] 
/ М. О. Івченко, М. Ю. 
Глізнуца // 
Законодавство 
України у сфері 
інтелектуальної 
власності та його 
правозастосування: 
національні, 
європейські та 
міжнародні виміри : 
матеріали 7-ї Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
молодих вчених та 
студентів з проблем 
інтелектуальної 
власності, 27 вересня 
2019 р.електрон. зб. – 
Електрон. текст. дані. 
– Київ, 2019. – С. 88-
93. – 
URI:http://repository.k
pi.kharkov.ua/handle/
KhPI-Press/43502
9. Глізнуца М.Ю. 
Інформаційне 
забезпечення 
інтелектуальної 
діяльності 
туристичних 
підприємств 



[Електронний ресурс] 
/ В. О. Матросова, О. 
О. Носирєв, М. Ю. 
Глізнуца 
//Законодавство 
України у сфері 
інтелектуальної 
власності та його 
правозастосування: 
національні,європейсь
кі та міжнародні 
виміри : матеріали 7-ї 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. молодих вчених 
та студентів з проблем 
інтелектуальної 
власності, 27 вересня 
2019 р. : електрон. зб. 
– Електрон. 
текст.дані. – Київ, 
2019. – С. 200-206. – 
URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/43508
10. Глізнуца М.Ю. 
Інтелектуальна 
складова стартапів на 
туристичних 
підприємствах / В. О. 
Матросова, О. О. 
Носирєв, М. Ю. 
Глізнуца ; заг. ред.: О. 
В. Черевко, О. П. 
Орлюк // 
Вітчизняний та 
світовий досвід 
правового 
регулювання відносин 
у сфері 
інтелектуальної 
власності : зб. наук. 
пр.за матеріалами 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф., 17 
травня 2019 р. – 
Черкаси : ЧНУ, 2019. 
– С.29-33.
11. Глізнуца 
М.Ю.Трнсфер 
технологій на 
туристичних 
підприємствах/ П. Г. 
Перерва ,М.В. 
Маслак,С.В.Гармаш,М
.Ю.Глізнуца,А.А.Вини
ченко//Сучасні 
технології 
менеджменту:матеріа
ли Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 4 
листопада 
2019р.Відп.ред.проф.Л
.М.Черчик.Луцьк 
2019.-С95-97
12. Глізнуца М.Ю. 
Інтелектуальне 
забезпеченя 
економіки і 
менеджменту 
туристичних 
підприємств/П. Г. 
Перерва ,М.В. 
Маслак,С.В.Гармаш,М
.Ю.Глізнуца,А.А.Вини
ченко//Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах 



глобалізації:Збірник 
тез IV Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет конференції , 
(Кременчуг,5-7 
листопада 2019 року).- 
Кременчуг, 
КрНУ,2019.-С.165-168.

П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях(Інтелекту
альна власність та 
інновації;) за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку та бізнес-
освіти (УАРМБО) 
свідоцтво № 414 від 22 
жовтня 2018 року.

115467 Борзенко 
Володимир 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

KД 023509, 
виданий 

17.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002743, 
виданий 

30.08.1995

30 Основи 
академічної 
доброчесності

П. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17

П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Борзенко В. І. Вплив 
патентних технологій 
на 
конкурентоспроможні
сть підприємства / В. 
І. Борзенко, Т. В. 
П'ятак, А. Ю. 
Паливода // Сучасні 
тенденції розвитку 
української науки : 
матеріали Всеукр. 
наук. конф., 26-27 
травня 2017 р. – 
Переяслав-
Хмельницький : 
Кравченко Я. О., 2017. 
– Вип. 3. – C. 22-28.
2. Борзенко В. І. 
Оптимізація 
управління 
дебіторською 
заборгованістю 
підприємства / В. І. 
Борзенко, Т. В. П’ятак, 
Н. Б. Решетняк // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут" (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – № 47 (1323). – 
С. 8-12.
3. Борзенко В. І. 
Оптимізація 
управління 
фінансово-
господарською 
діяльністю 
підприємства / В. І. 
Борзенко, Т. В. П'ятак 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету "ХПІ" 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
"KhPI" (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 



– Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – № 37 (1313). – 
С. 143-150.
4. Борзенко В. І. 
Стратегічне 
управління 
дебіторською 
заборгованістю 
підприємства / В. І. 
Борзенко, Т. В. П’ятак 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету "ХПІ" 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
"KhPI" (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – № 48 (1324). – 
С. 116-120.
5. Борзенко В. І. 
Оцінка фінансових 
результатів 
підприємства від 
впровадження 
промислової власності 
/ В. І. Борзенко, Т. В. 
П'ятак, А. І. Редька // 
Сучасні тенденції 
розвитку української 
науки : матеріали 
Всеукр. наук. конф., 
16-17 червня 2017 р. – 
Переяслав-
Хмельницький : ФОП 
"Кравченко Я.О.", 
2017. – Вип. 4. – C. 5-
10.

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Інтелектуальна 
власність: 
магістерський курс : 
підручник / П. Г. 
Перерва [та ін.] ; ред.: 
П. Г. Перерва, В. І. 
Борзенко, Т. О. 
Кобєлєва ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". – Харків : 
Планета-Прінт, 2019. 
– 1002 с.
2. Борзенко В. І. 
Антикризове 
управління : навч. 
посібник / В. І. 
Борзенко ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". – Харків : 
Іванченко І. С., 2016. – 
232 с.
3. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин 
.Економічна 
інтеграція України у 
світове господарство: 
кол. монографія /за 
ред. Посохова І.М.і 
інших Харків.НТУ 
„ХПІ”2016-450с.

П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Набуття прав на 
інтелектуальну 
власність": для 
студентів екон. та 
управл. 
Інтелектуальною 
власністю. спец., 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "магістр " / 
уклад. В.І. Борзенко; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – 42 с.;
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Стратегічне 
управління 
інтелектуальною 
власністю": для 
студентів екон. та 
управл. 
Інтелектуальною 
власністю. спец., 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "магістр " / 
уклад. В.І. Борзенко; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ "ХПІ", 
2018. – 44 с.
3.Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
"Набуття прав на 
інтелектуальну 
власність": для 
студентів екон. та 
управл. 
Інтелектуальною 
власністю. спец., 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "магістр " / 
уклад. В.І. Борзенко; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ "ХПІ", 
2018. –32 с.;
4. Методичні вказівки 
щодо  виконання 
самостійної роботи по 
дисципліні Передача 
прав на 
інтелектуальну 
власність для  
студентів  
спеціалізації 075 -02 
«Маркетинг і правова 
охорона 
інтелектуальної 
власності / Уклад.: 



В.І.Борзенко  – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2020. – 
49 с.
5. Методичні вказівки 
для практичних 
занять  по дисципліні 
Стратегічне 
управління 
інтелектуальною 
власністю для 
студентів   
спеціалізації 076 -02 
Економіка і 
управління 
інтелектуальною 
власністю /Уклад.: 
В.І.Борзенко  – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2020. – 
30 с.

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 



змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
Інтелектуальної 
власності – Свіщова 
Н.С..

П.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. П’ятак Т.В, 
Борзенко В.І., 
Паливода  А.Ю. Вплив 
патентних технологій 
на 
конкурентоспроможні
сть підприємства  / 
Сучасні тенденції 
розвитку української 
науки: Всеукр. наук. 
конф., 26-27 травня 
2017 р., Переяслав-
Хмельницький // 
Матеріали наукової 
конференції – 
Переяслав-
Хмельницький, 2017. 
– Вип. 3 – C.22-28.
2. П’ятак Т.В, 
Борзенко В.І., Редька 
А.І. Оцінка 
фінансових 
результатів 
підприємства від 
впровадження 
промислової власності 
/ Сучасні тенденції 
розвитку української 
науки: Всеукр. наук. 
конф., 15-16 червня 
2017 р., Переяслав-
Хмельницький // 
Матеріали наукової 
конференції – 
Переяслав-
Хмельницький, 2017. 
– Вип.  – C. 
3. Борзенко В.І., 
Паливода  А.Ю. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю / XХІV  
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD-2017) 17-19 
травня 2017 р 
4. П’ятак Т.В, 



Борзенко 
В.І.,Зінченко А.В. 
Імітаційне 
моделювання 
процесів управління 
оборотним капіталом 
підприємства / 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире: 
ХХ Междунар. научн. 
конф., 21-22 декабря 
2016 г., Переяслав-
Хмельницкий. // Сб. 
научных трудов - 
Переяслав-
Хмельницкий, 2016. - 
Вып. 12(20), ч. 2 – 
С.111-116
5. Борзенко В.І. 
Оптимізація 
управління 
грошовими потоками 
для підвищення 
фінансової стійкості 
підприємства / 
Борзенко В.І., П’ятак 
Т.В., Кулініч А.Ю. // 
Materialy XIУ 
mezinarodni vedecko-
prakticka conference 
„Dny vedy  – 2018”, 
Volume 3 : Praha. 
Publishing Hous 
„Education and Scienst” 
. str. 39 – 42.
6. Борзенко В.І. Вплив 
грошових потоків на 
фінансову стійкість 
підприємства / 
Борзенко В.І., П’ятак 
Т.В., Кулініч А.Ю. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я: тези 
доповідей ХХУІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD – 2018, 16 –
18 травня 2018р./ за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
–  С.  242
7. Підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства за 
рахунок оптимізації 
витрат на 
патентування Тези 
допов.Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції 
«Управління 
проектами. 
Ефективне 
використання 
результатів наукових 
досліджень та об’єктів 
інтелектуальної 
власності»: зб. наук. 
праць.– НМетАУ, 
УКРНЕТ, НДІІВ 
НАПрН України, 
Дніпро: Юрсервіс, 
2020.  – С.204-206
8. Антикризове 
управління 
фінансово-



господарською 
діяльністю 
підприємства  Тези 
допов. Цифрова 
трансформація 
фінансового сектора 
економіки: матеріали 
V Міжнародної наук.-
практ. Інтернет-конф., 
09-10 квітня 2020 р. 
Одеса: ОНЕУ, 2020, С. 
114-115.
9. Стратегія 
управління 
дебіторською 
заборгованістю 
підприємства на 
основі аgile аналізу 
Тези допов. Матеріали 
ХХУІІІ міжна-родної 
науково-практичної 
конференції 
MicroCAD-2020 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. –  С.
10. Стратегія 
управління 
інноваційною 
діяльністю 
підприємства Тези 
допов. Матеріали 
ХХУІІІ міжна-родної 
науково-практичної 
конференції 
MicroCAD-2020 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я» – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. –  С.  

П.16 участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська асоціація 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
свідоцтво №410.

П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
З 1977 р. по 1986 р. 
ОКБ ПО „Монолит” та 
ОКБ „Імпульс” 

352501 Фальченко 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007808, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041716, 

виданий 
26.02.2015

12 Бухгалтерськи
й облік

П. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 18
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Фальченко О.О. 
Теоретичні та 
методичні аспекти 
прогнозування 
фінансової звітності 
підприємств / О.О. 
Фальченко // 
Мукачівський 



державний 
університет: 
електронне наукове 
фахове видання 
«економіка та 
суспільство» – 
Мукачево. – 2016. – 
№ 5. – С. 446-449.
2.2 Фальченко О.О. 
Облік власного 
капіталу за 
національними та 
міжнародними 
стандартами / О.О. 
Фальченко // 
Інфраструктура 
ринку: електронний 
науково-практичний 
журнал. – 2017. – Вип. 
12. – С. 196-201. 
2.3 Фальченко О.О., 
Лозенко О.А. Критерії 
аудиторської оцінки 
фінансової звітності 
[Електронний ресурс] 
/ О.О. Фальченко, О.А. 
Лозенко // Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
– 2019. - № 6 (23). С. 
715-720
2.4 Фальченко О.О., 
Побережна Н.М., 
Юр’єва І.А. 
Особливості 
класифікації доходів 
торгівельних 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
/ О.О. Фальченко Н.М. 
Побережна, І.А. 
Юр’єва //  Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
– 2020. - № 2 (25). – 
С. 426-429  
2.5 Фальченко О.О. 
Особливості 
формування власного 
капіталу на 
підприємствах / О.О. 
Фальченко, Н.М., 
Побережна, І.А. 
Юр’єва // Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
– 2019. - № 2 (19). – С. 
404-410  
П.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків : 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с. : іл. Фальченко 
О.О. Розділ 5 
«Бухгалтерський 
облік»
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Бухгалтерський 
облік Методичні 
вказівки до виконання 
самостійної роботи 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання 
спеціальності 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 
/ Уклад. О. О. 
Фальченко, А. С. 
Колєсніченко – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – 10 с.
13.2 Облік і аудит 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання 
спеціальності 
6.030601 Менеджмент 
/ Уклад. О. О. 
Фальченко, А. С. 
Колєсніченко – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – 9 с.
13.3 Бухгалтерський 
облік Методичні 
вказівки до виконання 
індивідуального 
завдання для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 
/ Уклад. О. О. 
Фальченко, А. С. 
Колєсніченко. – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 23 
с.
13.4 Облік і аудит 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуального 
завдання для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 
6.030601 Менеджмент 
/ Уклад. О. О. 
Фальченко, А. С. 
Колєсніченко. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 21 с.
П. 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)…
Робота у складі члену 
оргкомітету ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студeнтської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік», м. Харків, НТУ 
«ХПІ», 16-18 травня 
2018 р.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Фальченко О.О. 
Організація обліку 
основних засобів на 
підприємстві Труди 
ХІV Міжнародній 
науково-практичній 
конференції 
[«Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум – 2018»], 
(Харків 5 – 7 грудня 
2018 р.). – Харків : 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
С. 67-69
15.2 Фальченко О.О. 
Планування 
показників активу і 
пасиву балансу. ХХVІ 
міжнародна науково – 
практична 
конференція, 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров‘я» 
«MicroCAD-2018» (16-
18 травня 2018 р., м. 
Харків) . – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018 р. С. 
272
15.3 Фальченко О.О. 
Сутність та значення 
прибутку, як 
показника 
фінансового 
результату 
підприємства / О.О. 
Фальченко // 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
"Оптимум–2019" : тр. 
15-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 4-6 
грудня 2019 р. / ред.: 
Н. В. Якименко-
Терещенко, Є. М. 
Строков. – Харків : 
НТУ "ХПІ", 2019. С 96-
98
15.4 Фальченко О.О. 
Питання щодо 
оптимізації структури 
капіталу / О.О. 



Фальченко // Збірник 
тез доповідей ХХVІІ 
міжнародної науково 
– практичної 
конференції, 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров‘я» 
«MicroCAD-2019» (17-
19 травня 2019 р., м. 
Харків) . – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019 р. С. 
379
15.5 Фальченко О.О.  
Проблеми 
вітчизняного аудиту в 
Україні / О.О. 
Фальченко, К. А. 
Онишко // Труди XV-
ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум-2020» 2-4 
грудня 2020 р. – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2020 р.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Міжнародної 
громадської 
організації «Рада 
незалежних 
бухгалтерів та 
аудиторів» (з 2018 
року м. Київ).
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менш двох років
Наукове 
консультування ТОВ 
«КУА Траст Центр» 
ДОГОВІР № 66/286-
2019 від 01.10.2019 р. 
Термін 
консультування 
01.10.2019-30.09.2022

100442 Дяченко 
Тетяна 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038263, 
виданий 

29.09.2016

14 Історія 
економіки та 
економічної 
думки

П. 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 
16, 18
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Дяченко Т. А. 
Вектор інтенсивного 
зростання економіки 
України: свідомий 
вибір та історичний 
досвід / Т. А. Дяченко 
// Вісник 
Харківського 
національного 
аграрного 
університету ім. В. В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки».– 
2018.– № 1.– С. 189–
195.
2. Дяченко Т. А. 
Методичний підхід до 
розробки 
конкурентних 



стратегій 
промислових 
підприємств з 
надання ремонтних 
послуг / Т. А. Дяченко 
/ Ефективна 
економіка. – 2015. – 
№ 9. – Режим доступу 
до журн.: 
www.economy.nayka.co
m.ua
3. Дяченко Т. А. 
Конкурентні стратегії 
промислових 
підприємств, що 
надають ремонтні 
послуги / Т. А. 
Дяченко / Бізнес 
Інформ. – Харків : ВД 
«ІНЖЕК», 2015. – № 
6. – C. 150–154.
4. Дяченко Т.А. 
Безвізовий режим з 
ЄС: виклики та 
перспективи для 
національної 
економіки / 
Т.А.Дяченко // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
11. – C. 8–13.
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2019-11-
8-13
5. Дяченко Т. А.  
Ефективність 
функціонування 
економічних суб’єктів 
на мікро- і 
макрорівнях / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Вісник 
Харківського 
національного 
аграрного 
університету ім. В. В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки». – 
2019. – № 4, Т. 1. – C. 
89–96.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Основи економічної 
теорії: навчальний 
посібник для 
студентів 
неекономічних 
спеціальностей очної 
форми навчання / Т. 
А. Дяченко, Н. Б. 
Решетняк, В. В. Яцина, 
та ін. За ред. 
С.І.Архієреєва – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. – 120 с. (30-41, 
42-55) ( з грифом 
Вченої ради НТУ 
«ХПІ»)
2. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 
оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 



192 с. (84–101) – укр. 
та англ. мовами. ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ») 
3. Дяченко Т. А. 
Економічна теорія як 
теоретична основа 
маркетингової 
діяльності / Т. А. 
Дяченко, Я. А. 
Максименко // Розділ 
в навчальному 
посібнику: 
Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-
т". – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – 1007 с. 
– Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.   (С. 13 - 
52) ( з грифом Вченої 
ради НТУ «ХПІ»). 
4. Дяченко Т.А. 
Міжнародна 
економіка в 
професійній 
підготовці 
маркетологів / Т. А. 
Дяченко, Я. А. 
Максименко // Розділ 
в навчальному 
посібнику: 
Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-
т". – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – 1007 с. 
– Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863. (С. 956 - 
1007) ( з грифом 
Вченої ради НТУ 
«ХПІ»). 
5. Дяченко Т. А. 
Основи світової 
економіки / Т. А. 
Дяченко, Я. А. 
Максименко //  Розділ 
в навчальному 
посібнику: 
Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина I : навч. 
посібник / І. М. 
Посохов, В. Г. Дюжев, 
В. О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
606 с. ( с. 126 – 175) ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
6. Курс 



мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.12-25) ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
7. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.89-101) ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
8. Економічна теорія: 
навч. посібник для 
студентів 
спеціальностей 051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність / За ред. 
С.І. Архієреєва. - 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. – 230 с. (173-
189) ( з грифом Вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
9. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс: 
навч. посіб. Частина 
II, том II / За ред. С. І. 
Архієреєва, І. М. 
Посохова, Н. Б. 
Решетняк. – Харків, 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 702 с.( 46-52, 57-67, 
166-179, 361-369, 213-
223) (з грифом Вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
Виконавець проекту 
EC Developing Intra- 
and Enterpreneurial 
Competences through 
Entrepreneurship 
Education and Start-up 
Consultancy 544202-
TEMPUS-1-2013-1-AT-
TEMPUS-JPHES, який 
здійснювався в НТУ 
«ХПІ» у період з 
15.10.2013 р. до 



15.10.2016 р. за 
рахунок фінансування 
європейських фондів.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
«Дослідження 
сучасних тенденцій 
розвитку світового 
господарства та їх 
впливу на 
національну 
економіку». Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0118U002337 
Термін: з 10.2018 по 
10.2021 рр. Наказ № 
485 ОД від 02.10.2018 
р.
П.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. Основні поняття та 
реферативні завдання 
з курсу міжнародної 
економіки : навч.-
метод. посібник для 
студ. екон. спец. очної 
і заочної форми навч. 
/ С. І. Архієреєв [та ін.] 
; ред. С. І. Архієреєв, 
Я. А. Максименко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. – 
74 с.
2. Методичні вказівки 
для іноземних 
студентів 
дистанційної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік 
та оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність до 
вивчення навчальних 
курсів: «Економічна 
теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Міжнародна 
економіка», 
«Державне та 
регіональне 
управлінні»/ Укл. 
Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 
Дяченко Т.А., 
Максименко Я.А., 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., Яцина 



В.В./ – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 104 с.
3. Мікроекономіка. 
Завдання для 
підготовки до І-го 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади: навчально-
методичні вказівки / 
укл. Н.М. Волоснікова, 
Т.А. Дяченко, Н.Б. 
Решетняк. – Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 48 с.
П.14 Керівництво 
студентами:
1. Резнік О.І. (БФ-37А), 
що зайняла призове 
місце у І турі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2017/2018 
р. з дисципліни 
«Історія економіки та 
економічної думки»;
2. Тверська Я.М., 
гр.БЕМ-86 (ЕК), яка 
здобула перемогу ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка 
природокористування 
та охорона 
навколишнього 
середовища» (диплом 
ІІІ ступеня) у 2019 р.
3. Керівництво 
діючою проблемною 
групою «Актуальні 
проблеми 
функціонування 
сучасної економічної 
системи». Наказ НТУ 
«ХПІ» 113 ОД 
28.02.2019.
П. 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. Дяченко Т. А. 
Проблема іноземного 
інвестування в Україні 
/ Т. А. Дяченко // 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
"Оптимум–2016" : тр. 
12-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 
грудня 2016 р. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2016. – С. 135-136. 
2. Дяченко Т. А. 
Конкурентні переваги 
підприємств з 
надання ремонтних 
послуг / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Проблеми 



та перспективи 
розвитку 
підприємництва : 
матеріали 11-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10 
листопада 2017 р. – 
Харків : ХНАДУ, 2017. 
– С. 197-198.
3. Дяченко Т. А. 
Корпоративна 
соціальна 
відповідальність в 
Україні / Т. А. 
Дяченко // Проблеми 
та перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. / 
ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – Вип. 47 (51) : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. : 
"Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації", 
16 листопада 2016 р. – 
Т. 1. – С. 139-146.
4. Дяченко Т. А. 
Інноваційна складова 
в дослідженні 
ефективності 
підприємств / Т. А. 
Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – С. 177.
5. Дяченко Т. А. 
Конкуренція на ринку 
роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами 
/ Т. А. Дяченко, О. О. 
Алеко // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
"Форвард–2017" : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – С. 63-64.
6. Дяченко Т. А. 
Социальная 
ответственность 
бизнеса в Украине / Т. 
А. Дяченко, Ю. С. 
Алексенко, Т. В. 



Сажко // Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
"Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації", 
16 листопада 2017 р. / 
ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2018. – Вип. 48 (52). – 
С. 123-131.
7. Дяченко Т.А. Вплив 
євроінтеграції на 
розвиток 
національного ринку 
праці [Електронний 
ресурс] / Т. А. 
Дяченко // Розвиток 
соціальної 
інфраструктури 
регіонів в умовах 
євроінтеграції: 
економіко-правові 
аспекти : матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. інтернет-конф., 
1-28 лютого 2019 р. – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2019. – 3 с. – 
URI: 
https://ojs.kname.edu.
ua/index.php/area/arti
cle/view/2149/2034
8. Дяченко Т.А. Стан 
конкуренції в Україні 
/ Т. А. Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я: тези 
доп. 27-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2019, [15-17 
травня 2019 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2019. – С. 155.
9. Дяченко Т.А. 
Сонячна енергетика 
як один з напрямів 
діяльності у сфері 
енергоефективності / 
Я. М. Тверська, Т. А. 
Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я: тези 
доп. 27-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2019, [15-17 
травня 2019 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2019. – С. 371.
10. Дяченко Т.А. 
Проблема безробіття в 
Україні / А. В. 
Васільєва, Т. А. 
Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 



освіта, здоров'я : тези 
доп. 27-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2019, [15-17 
травня 2019 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ "ХПІ", 
2019. – С. 106.
11. Diachenko T. 
Formation of 
competitive strategies 
of enterprises for 
technological 
equipment repair 
[Electronic resource] / 
T. Diachenko, A. 
Kosenko, M. Tkachov // 
Mérleg és kihívások : 9 
nk. tud. konf., október 
17-18 2019, Miskolc-
Lillafüred. – Electronic 
text data. – Miskolc, 
2019. – P. 79-88. – 
URL: https://gtk.uni-
miskolc.hu/files/15754/
Konferencia%20kiadv%
C3%A1ny% 202019.pdf, 
free (accessed 
21.09.2020).
12. Дяченко Т. А. 
Економічний 
розвиток на засадах 
людського капіталу / 
Я. А. Максименко, Т. 
А. Дяченко // 
Матеріали XII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Європейський 
вектор модернізації 
економіки: 
креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток», Харків, 27-
28 травня 2020 р. - 
Харків: ХНУБА, 2020.- 
с.405-407.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Участь у  
професійному 
об’єднанні 
«Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти» свідоцтво № 
463 від 22.10.2018 р.
18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
Наукове 
консультування ТОВ 
«ВЄДАЛАН» за темою 
«Вплив мікро- та 
макроекономічних 
процесів і 
міжнародних 
тенденцій на 
діяльність 
підприємства» в 
межах Договору про 
наукову та творчу 
співпрацю між НТУ 
«ХПІ» та ТОВ 
«ВЄДАЛАН» № 
02/203-2018 з 
01.11.2018 р. по 
31.12.2021 р.



352562 Максименко 
Яна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001876, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002394, 
виданий 

20.07.2001

25 Економіка 
України в 
умовах світової 
інтеграції

П. 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 18
П. 2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Максименко Я. А. 
Інноваційні моделі 
управління 
персоналом в 
міжнародному бізнесі 
/ П. Г. Перерва, Я. А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С. О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 1. 
– С. 141 – 144.
2. Максименко Я. А. 
Моделирование 
потребительской, 
производственной, 
интеллектуальной и 
кадровой 
составляющей 
международного 
бизнеса / П. Г. 
Перерва, Я. А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С.О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 2. 
– С. 133 – 136.
3. Максименко Я. А. 
Глобалізація як 
тенденція розвитку 
сучасної світової 
економіки // Я. А. 
Максименко, В.О. 
Кропива // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» . – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2020. 
(подано до друку).
4. Максименко Я. А. 
Розвиток 
національної 
економіки під 
впливом 
загальносвітових 
тенденцій / Я. А. 
Максименко // Бізнес 
Інформ. – 2019. – №3. 
– C. 26–31. 
5.  Максименко Я. А.  
Ефективність 
функціонування 
економічних суб’єктів 
на мікро- і 
макрорівнях / Я. А. 
Максименко, Т. А. 



Дяченко // Вісник 
Харківського 
національного 
аграрного 
університету ім. В. В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки». – 
2019. – № 4, Т. 1. – C. 
89–96.
6.  Pererva Petro, 
Maksymenko Yana, 
Sokol Kateryna 
Marketing prerequisites 
for entering the 
enterprise in the 
international market of 
information 
technologies // 
Маркетинг і цифрові 
технології. – Одеса, 
2020. – Т. 4. – №3. – 
С.13-22.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Максименко Я. А. 
Основи світової 
економіки / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 
Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина I : навч. 
посібник / І. М. 
Посохов, В. Г. Дюжев, 
В. О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
606 с. (автору 
належить 49 с., розділ 
3. – С. 126-175.).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (редакція ). 
(Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
3. Максименко Я. А. 
Міжнародна 
економіка: теорія і 
практичні завдання: 
навч. посіб. для 
студентів екон. 
спеціальностей очної і 
заочної форми 
навчання / Я. А. 
Максименко; за ред. 
проф. Архієреєва С. І. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
124 с.
4. Максименко Я. .А. 
Міжнародна 
економіка в 
професійній 
підготовці 
маркетологів / Я. А. 



Максименко, Т.А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 
Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – Розд. 
12. – С. 956-1007.– 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
5. Максименко Я. А.  
Економічна теорія як 
теоретична основа 
маркетингової 
діяльності / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 
Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – С.   – 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
6. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 
оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
187 с. С.61 – 83. – укр. 
та англ. мовами. ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ» ).
7. Основи економічної 
теорії: Навчальний 
посібник для 
студентів 
неекономічних 
спеціальностей очної 
форми навчання / Т. 
А. Дяченко, Н. Б. 
Решетняк, В. В. Яцина, 
та ін. За ред. 
С.І.Архієреєва – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. –  С. 102-114)
8. Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 



«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.80-92, 116-
138).
9. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.186-206).
10. Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.80-92, 116-
138). ( з грифом 
Вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
11. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс: 
навч. посіб. Частина 
II, том II / За ред. І. М. 
Посохова, С. І. 
Архієреєва, Н. Б. 
Решетняк. – Харків, 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 702 с.(сс. 180-192, 
410-424; в 
співавторстві: 260-
265, 282-296) (з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
12. Управління 
економічними 
характеристиками 
життєвого циклу 
міжнародних 
інноваційних проектів 
/ П.Г.Перерва, 
Я.А.Максименко, 
К.М.Сокол, 
Л.П.Гарник, 
С.О.Климова // 
Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 



Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.8. – С. 90-98.
П. 8 Виконання 
функцій наукового 
керівника наукової 
теми (проекту):
 «Дослідження 
сучасних тенденцій 
розвитку світового 
господарства та їх 
впливу на 
національну 
економіку». Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0118U002337 
Термін: з 10.2018 по 
10.2021 рр. Наказ № 
485 ОД від 02.10.2018 
р.
П. 10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти: 
заступник декана по 
роботі з іноземними 
студентами 
економічного 
факультету НТУ 
«ХПІ» (2003-2018 
рр.), Наказ НТУ 
«ХПІ» № 38 С від 17 
січня 2018 року
П. 11 Участь в атестації 
наукових працівників 
як члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради:
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.050.02 НТУ 
«ХПІ» (2008-2013рр.). 
Наказ ВАК України 
від 24 грудня 2007 
року № 915; наказ 
ВАК України від 18 
лютого 2010 року № 
98. 
П. 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. Основні поняття та 
реферативні завдання 
з курсу міжнародної 
економіки: 
навчально- 
методичний посібник 
для студентів 
економічних 
спеціальностей очної і 
заочної форми 
навчання / С.І. 
Архієреєв, Я.А. 
Максименко, Ф.В. 
Абрамов та ін; за ред. 
С.І. Архієреєва, Я.А. 
Максименко – Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. – 
76 с.
2. Міжнародні 
економічні відносини 



/ С.І. Архієреєв, С.О. 
Климова, Я.А. 
Максименко // 
Програма, методичні 
вказівки до вивчення 
навчального курсу та 
виконання 
розрахункових робіт 
для студентів 
менеджерських 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 40 
с.
3. Методичні вказівки 
для іноземних 
студентів 
дистанційної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік 
та оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність до 
вивчення навчальних 
курсів: «Економічна 
теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Міжнародна 
економіка», 
«Державне та 
регіональне 
управлінні»/ Укл. 
Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 
Дяченко Т.А., 
Максименко Я.А., 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., Яцина 
В.В./ – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 104 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво діючою  
проблемною групою  
«Сучасні проблеми 
розвитку світової 
економіки». Наказ 
НТУ «ХПІ» 113 ОД 
28.02.2019.
П. 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. Максименко Я. А. 
Формування 



конкурентних переваг 
транснаціональних 
компаній в умовах 
глобалізації / Я. А. 
Максименко, Н. В. 
Щербак, Г. О. Савчук 
// Труди 8-ї Міжнар. 
наук.-практ. Internet-
конф. студ. та молодих 
вчених [«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017»], 
(Харків, 27 грудня 
2017 р.) / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 141-143.
2. Максименко Я. А. 
Міжнародний рух 
капіталу як чинник 
успішної інтеграції 
України у світове 
господарство / Я. А. 
Максименко, Д. О. 
Митрофанова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 183-184.
3. Максименко Я. А. 
Вплив процесів 
трудової міграції на 
економіку України / 
Я. А. Максименко, А. 
В. Кашара // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є.М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 202-204.
4. Максименко Я. А. 
Диверсифікація 
зовнішньої торгівлі як 
фактор підвищення її 
ефективності / Я. А. 
Максименко // Тези 
доповідей ХХVII-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я»], 
(Харків, 15–17 травня 
2019) / НТУ «ХПІ». – 



Х.арків: НТУ «ХПІ», 
2019. – Ч. 3. – С. 258.
5. Максименко Я. А. 
Соціальна 
диференціація в світі 
та Україні / Я. А. 
Максименко, Е.Д. 
Базарова // Труди 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
Internet-конф. студ. та 
молодих вчених 
[«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2018»], 
(Харків, 27 грудня 
2018 р.) / Харків : 
Томенко Ю. І., 2018. – 
С. 108-110.
6. Максименко Я. А. 
Розвиток людського 
капіталу в контексті 
регулювання міграції 
робочої сили / Я. А. 
Максименко // Тези 
доповідей ХХVII-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я»], 
(Харків, 15–17 травня 
2019) / НТУ «ХПІ». – 
Харків: НТУ «ХПІ»,  
2019. – Ч. 3. – С. 259.
7. Максименко Я. А. 
Проблеми 
стабільності 
валютного курсу в 
Україні / Я. А. 
Максименко, І. О. 
Анічкіна, К.В. 
Патлань // Труди 8-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
Internet-конф. студ. та 
молодих вчених 
[«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017»], 
(Харків, 27 грудня 
2017 р.) / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 141-143.
8. Максименко Я.А. 
Проблема імміграції в 
Україні / Я.А. 
Максименко, Е.Ю. 
Аянот // Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва : 
матеріали 1-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10 
листопада 2017 р. – 
Харків : ХНАДУ, 2017. 
– С. 197-198.
9. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А.,  
Сокол К.В., Климова 
С.О., Гарник Л.П. 
Технології інтернет-
маркетингу в 
міжнародному бізнесі  



// Маркетинг  і  
цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
П. 16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Участь у 
професійному 
об’єднанні 
«Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти» свідоцтво № 
465 від 22.10.2018 р.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-18 
від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій:
Наукове 
консультування ТОВ 
«ВЄДАЛАН» за темою 
«Вплив мікро- та 
макроекономічних 
процесів і 
міжнародних 
тенденцій на 
діяльність 
підприємства» в 
межах Договор про 
наукову та творчу 
співпрацю між НТУ 
«ХПІ» та ТОВ 
«ВЄДАЛАН» № 
02/203-2018 з 
01.11.2018 р. по 
31.12.2021 р.

352562 Максименко 
Яна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001876, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002394, 
виданий 

20.07.2001

25 Міжнародна 
економіка

П. 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 18
П. 2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Максименко Я. А. 
Інноваційні моделі 
управління 
персоналом в 
міжнародному бізнесі 
/ П. Г. Перерва, Я. А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С. О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 1. 
– С. 141 – 144.
2. Максименко Я. А. 
Моделирование 
потребительской, 



производственной, 
интеллектуальной и 
кадровой 
составляющей 
международного 
бизнеса / П. Г. 
Перерва, Я. А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С.О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 2. 
– С. 133 – 136.
3. Максименко Я. А. 
Глобалізація як 
тенденція розвитку 
сучасної світової 
економіки // Я. А. 
Максименко, В.О. 
Кропива // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» . – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2020. 
(подано до друку).
4. Максименко Я. А. 
Розвиток 
національної 
економіки під 
впливом 
загальносвітових 
тенденцій / Я. А. 
Максименко // Бізнес 
Інформ. – 2019. – №3. 
– C. 26–31. 
5.  Максименко Я. А.  
Ефективність 
функціонування 
економічних суб’єктів 
на мікро- і 
макрорівнях / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Вісник 
Харківського 
національного 
аграрного 
університету ім. В. В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки». – 
2019. – № 4, Т. 1. – C. 
89–96.
6.  Pererva Petro, 
Maksymenko Yana, 
Sokol Kateryna 
Marketing prerequisites 
for entering the 
enterprise in the 
international market of 
information 
technologies // 
Маркетинг і цифрові 
технології. – Одеса, 
2020. – Т. 4. – №3. – 
С.13-22.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Максименко Я. А. 
Основи світової 
економіки / Я. А. 



Максименко, Т. А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 
Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина I : навч. 
посібник / І. М. 
Посохов, В. Г. Дюжев, 
В. О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
606 с. (автору 
належить 49 с., розділ 
3. – С. 126-175.).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (редакція ). 
(Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
3. Максименко Я. А. 
Міжнародна 
економіка: теорія і 
практичні завдання: 
навч. посіб. для 
студентів екон. 
спеціальностей очної і 
заочної форми 
навчання / Я. А. 
Максименко; за ред. 
проф. Архієреєва С. І. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
124 с.
4. Максименко Я. .А. 
Міжнародна 
економіка в 
професійній 
підготовці 
маркетологів / Я. А. 
Максименко, Т.А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 
Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – Розд. 
12. – С. 956-1007.– 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
5. Максименко Я. А.  
Економічна теорія як 
теоретична основа 
маркетингової 
діяльності / Я. А. 
Максименко, Т. А. 
Дяченко // Розділ в 
навчальному 
посібнику: 



Маркетингова 
діяльність 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: навч. посібник / О. 
П. Косенко [та ін.] ; 
ред. О. П. Косенко ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. 
текстові дані. – 
Харків, 2018. – С.   – 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
6. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 
оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
187 с. С.61 – 83. – укр. 
та англ. мовами. ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ» ).
7. Основи економічної 
теорії: Навчальний 
посібник для 
студентів 
неекономічних 
спеціальностей очної 
форми навчання / Т. 
А. Дяченко, Н. Б. 
Решетняк, В. В. Яцина, 
та ін. За ред. 
С.І.Архієреєва – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. –  С. 102-114)
8. Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.80-92, 116-
138).
9. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.186-206).
10. Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 



студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.80-92, 116-
138). ( з грифом 
Вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
11. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс: 
навч. посіб. Частина 
II, том II / За ред. І. М. 
Посохова, С. І. 
Архієреєва, Н. Б. 
Решетняк. – Харків, 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 702 с.(сс. 180-192, 
410-424; в 
співавторстві: 260-
265, 282-296) (з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
12. Управління 
економічними 
характеристиками 
життєвого циклу 
міжнародних 
інноваційних проектів 
/ П.Г.Перерва, 
Я.А.Максименко, 
К.М.Сокол, 
Л.П.Гарник, 
С.О.Климова // 
Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.8. – С. 90-98.
П. 8 Виконання 
функцій наукового 
керівника наукової 
теми (проекту):
 «Дослідження 
сучасних тенденцій 
розвитку світового 
господарства та їх 
впливу на 
національну 
економіку». Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0118U002337 
Термін: з 10.2018 по 
10.2021 рр. Наказ № 
485 ОД від 02.10.2018 
р.
П. 10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти: 
заступник декана по 
роботі з іноземними 
студентами 
економічного 
факультету НТУ 
«ХПІ» (2003-2018 
рр.), Наказ НТУ 
«ХПІ» № 38 С від 17 



січня 2018 року
П. 11 Участь в атестації 
наукових працівників 
як члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради:
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.050.02 НТУ 
«ХПІ» (2008-2013рр.). 
Наказ ВАК України 
від 24 грудня 2007 
року № 915; наказ 
ВАК України від 18 
лютого 2010 року № 
98. 
П. 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. Основні поняття та 
реферативні завдання 
з курсу міжнародної 
економіки: 
навчально- 
методичний посібник 
для студентів 
економічних 
спеціальностей очної і 
заочної форми 
навчання / С.І. 
Архієреєв, Я.А. 
Максименко, Ф.В. 
Абрамов та ін; за ред. 
С.І. Архієреєва, Я.А. 
Максименко – Харків: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. – 
76 с.
2. Міжнародні 
економічні відносини 
/ С.І. Архієреєв, С.О. 
Климова, Я.А. 
Максименко // 
Програма, методичні 
вказівки до вивчення 
навчального курсу та 
виконання 
розрахункових робіт 
для студентів 
менеджерських 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 40 
с.
3. Методичні вказівки 
для іноземних 
студентів 
дистанційної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік 
та оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність до 
вивчення навчальних 



курсів: «Економічна 
теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Міжнародна 
економіка», 
«Державне та 
регіональне 
управлінні»/ Укл. 
Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 
Дяченко Т.А., 
Максименко Я.А., 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., Яцина 
В.В./ – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 104 с.
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності:
Керівництво діючою  
проблемною групою  
«Сучасні проблеми 
розвитку світової 
економіки». Наказ 
НТУ «ХПІ» 113 ОД 
28.02.2019.
П. 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. Максименко Я. А. 
Формування 
конкурентних переваг 
транснаціональних 
компаній в умовах 
глобалізації / Я. А. 
Максименко, Н. В. 
Щербак, Г. О. Савчук 
// Труди 8-ї Міжнар. 
наук.-практ. Internet-
конф. студ. та молодих 
вчених [«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017»], 
(Харків, 27 грудня 
2017 р.) / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 141-143.
2. Максименко Я. А. 
Міжнародний рух 
капіталу як чинник 
успішної інтеграції 
України у світове 
господарство / Я. А. 
Максименко, Д. О. 
Митрофанова // 



Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 183-184.
3. Максименко Я. А. 
Вплив процесів 
трудової міграції на 
економіку України / 
Я. А. Максименко, А. 
В. Кашара // Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є.М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 202-204.
4. Максименко Я. А. 
Диверсифікація 
зовнішньої торгівлі як 
фактор підвищення її 
ефективності / Я. А. 
Максименко // Тези 
доповідей ХХVII-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я»], 
(Харків, 15–17 травня 
2019) / НТУ «ХПІ». – 
Х.арків: НТУ «ХПІ», 
2019. – Ч. 3. – С. 258.
5. Максименко Я. А. 
Соціальна 
диференціація в світі 
та Україні / Я. А. 
Максименко, Е.Д. 
Базарова // Труди 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
Internet-конф. студ. та 
молодих вчених 
[«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2018»], 
(Харків, 27 грудня 
2018 р.) / Харків : 
Томенко Ю. І., 2018. – 
С. 108-110.
6. Максименко Я. А. 
Розвиток людського 
капіталу в контексті 
регулювання міграції 
робочої сили / Я. А. 
Максименко // Тези 
доповідей ХХVII-ї 
Міжнар. наук.-практ. 



конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я»], 
(Харків, 15–17 травня 
2019) / НТУ «ХПІ». – 
Харків: НТУ «ХПІ»,  
2019. – Ч. 3. – С. 259.
7. Максименко Я. А. 
Проблеми 
стабільності 
валютного курсу в 
Україні / Я. А. 
Максименко, І. О. 
Анічкіна, К.В. 
Патлань // Труди 8-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
Internet-конф. студ. та 
молодих вчених 
[«Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017»], 
(Харків, 27 грудня 
2017 р.) / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 141-143.
8. Максименко Я.А. 
Проблема імміграції в 
Україні / Я.А. 
Максименко, Е.Ю. 
Аянот // Проблеми та 
перспективи розвитку 
підприємництва : 
матеріали 1-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10 
листопада 2017 р. – 
Харків : ХНАДУ, 2017. 
– С. 197-198.
9. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А.,  
Сокол К.В., Климова 
С.О., Гарник Л.П. 
Технології інтернет-
маркетингу в 
міжнародному бізнесі  
// Маркетинг  і  
цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
П. 16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Участь у 
професійному 
об’єднанні 
«Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти» свідоцтво № 
465 від 22.10.2018 р.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-18 
від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 



установ, підприємств, 
організацій:
Наукове 
консультування ТОВ 
«ВЄДАЛАН» за темою 
«Вплив мікро- та 
макроекономічних 
процесів і 
міжнародних 
тенденцій на 
діяльність 
підприємства» в 
межах Договор про 
наукову та творчу 
співпрацю між НТУ 
«ХПІ» та ТОВ 
«ВЄДАЛАН» № 
02/203-2018 з 
01.11.2018 р. по 
31.12.2021 р.

67987 Федоренко 
Ірина 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 
ДД 000317, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018679, 
виданий 

21.05.2003, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010741, 

виданий 
21.04.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 008946, 
виданий 

10.10.2013

20 Інноваційний 
розвиток 
підприємств

П. 1, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 
18
П.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:
Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Федоренко І.А., 
Мордовцев О.С. 
Мясников В.О 
Прогнозування 
інноваційних ризиків  
для підприємств 
машинобудування з 
використанням 
нечітких множин / 
Проблеми економіки. 
- Х, 2017. - № 1  
(фахове видання)/.- 
С.447-457.
2. Федоренко І. А. 
Основні напрями 
державного 
регулювання 
інноваційної 
діяльності 
підприємництва в 
Україні / І. А. 
Федоренко, І. О. 
Тереховська // 
Причорноморські 



економічні студії. – 
2018. – № 35/2. – С. 
40-46.
3. Федоренко І. А. 
Концептуальні основи 
оцінювання 
привабливості 
зовнішнього ринку 
продукції 
промислового 
підприємства / І. А. 
Федоренко, Е. І. 
Єлісєєва // Бізнес 
Інформ. – 2018. – № 
5.– С. 36-41.
4. Федоренко І.А., Зась 
Д.С. Бюджетування як 
інструмент системи 
фінансового 
планування 
промислових 
підприємств //Бізнес 
Інформ. – Харків: 
ХНЕУ, 2018.- № 2 
(фахове  видання )/.-
С.247-252.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1 Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
496 с.: іл. (авторський 
внесок  45 с., розділ 4). 
(Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).
П.4 Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Мясников В’ячеслав 
Олегович, тема 
дисертації 
«Адаптивне 
управління 
інноваційним 
потенціалом 
машинобудівних 
підприємств», к. е. н ., 
08.00.04. –економіка 
та управління 
підприємствами(за 
видами економічної 
діяльності), 
спеціалізована вчена 
рада Д 17.127.01 у 
Класичному 
приватному  
університеті , 2018 р.
П.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 
ініціативної науково–
дослідної роботи 
«Забезпечення 
економічної безпеки 
підприємницької 
діяльності в сучасних 
умовах 
господарювання» № 
57505 від 09.12.2014р. 
(ДР №0114U005595) 
Терміни виконання: 
початок – 
09.12.2014р., 
закінчення – 
09.02.2016 р.
П.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:
Член конкурсної 
комісії II туру 
Всеукраїнського 
конкурсу дипломних 
робіт студентів вищої 
освіти зі спеціальності 
073 «Менеджмент» за 
спеціалізацією 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності», Одеський 
національний 
політехнічний 
університет 
(2018/2019 н. р.).
П.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 Федоренко І.А., 
Мясников В.О. 
Тенденції розвитку 
інноваційного 
потенціалу 
машинобудівних 
підприємств / ХXV 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» у 
чотирьох частинах: Ч. 
ІV . – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017. – С 261.
2. Федоренко І.А. 
Проблеми 
формування 
соціально-
економічної 
інфраструктури 
регіону: шляхи їх 
вирішення / 
Матеріали науково-
педагогічного 
стажування на тему: 
«Інноваційні освітні 
технології:європейськ
ий досвід та його 
впровадження у 
підготовку фахівців з 
економіки та 
управління». 
Островець,Свентокши
нське 
воєводство,Польща, 
24-25 квітня 2017. – C. 
98-102. 
3. Федоренко І. А. 
Моделювання оцінки 
інвестиційних ризиків 
із використанням 
безперервної 
несиметричної 
функції належності / 
І. А. Федоренко, О. С. 
Мордовцев // 
Проблеми соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 10-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 25-26 жовтня 
2017 р. / наук. ред.: В. 
А. Міщенко, О. М. 
Гаврись ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 92-94.
4. Федоренко І.А. 
Формування системи 
бюджетного 
стратегічного 
фінансового 
планування на 
промисловому 
підприємстві / О.С. 
Мордовцев, І.А. 
Федоренко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVI  
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018 16-18  
травня  2018р.:  у  4  ч.  
Ч.  IІІ.  /  за  ред.  
проф.  Сокола  Є.І.  –  
Харків: НТУ «ХПІ». – 
С. 274.
5. Федоренко І. А. 
Значення фінансової 



стійкості як умови 
сталого розвитку 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ І. А. Федоренко, В. О. 
Верещак, А. О. 
Яцишина // Світ 
економічної науки. 
Вип. 17 : зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф., 30 
жовтня 2019 р. – 
Електрон. текст. дані. 
– Тернопіль, 2019. – С. 
41-42. – URL: 
http://www.economy-
confer.com.ua/full-
article/3158/, вільний 
(дата звернення 
11.09.2020 р.).
6. Федоренко І. А. 
Основні напрями 
фінансового 
планування у 
забезпеченні розвитку 
промислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ І. А. Федоренко, О. В. 
Тимченко, Н. О. 
Пащенко // Світ 
економічної науки. 
Вип. 16 : зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф., 26 
вересня 2019 р. – 
Електрон. текст. дані. 
– Тернопіль, 2019. – С. 
13-15. – URL: 
http://www.economy-
confer.com.ua/full-
article/3142/, вільний 
(дата звернення 
15.09.2020 р.).
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Асоційований член 
Української Асоціації 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти (Свідоцтво N 
370) (з 2018 року).
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Виконання 
комплексної науково-
дослідної роботи за 
темою «Формування 
механізму 
адаптивного 
управління 
інноваційним 
потенціалом 
підприємства» ООО 
«Левел груп», договір 
про наукову та творчу 
співпрацю N 57/198-
2018 від 15.11.2018. 
(Термін дії договору 
від 15 листопада 
2018р. до 15 листопада 
2020р.).
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Вікторія 
Олександрів
на

Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

кандидата наук 
ЭK 028094, 

виданий 
28.10.1988, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003186, 
виданий 

30.01.1996

результатів 
міжнародних 
бізнес-структур

15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 
Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 
when using secondary 
resources. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 



– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 
Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 
консультування в 
Україні / 
В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 
– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 



– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 
№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 
темою: «Техніко-
економічне 
обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 
(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 



нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 



до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 
вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-
практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 
фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 



– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 
Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 
економіки // 
Матеріали ХХY 
науково-практичної 
конференції 
МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.
8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 



Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 
(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).



152652 Владленова 
Іліана 
Вікторівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

070105 
Астрономія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003003, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039546, 
виданий 

15.02.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027932, 
виданий 

14.04.2011

15 Філософія П. 2, 3, 10, 13, 15, 16
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Владленова І. В. 
Корупція в Україні та 
досвід Польщі: 
філософсько-
політичне підґрунтя 
проблеми / І. В. 
Владленова // Вісник 
Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава 
Мудрого. Сер. : 
Політологія : зб. наук. 
пр. – Харків : НЮУ, 
2017. – № 2 (33). – С. 
7-15.
2. . Владленова І.В. 
Громадське 
суспільство і фактори 
його розвитку. / І. В. 
Владленова // Вісник 
Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава 
Мудрого. Сер. : 
Філософія, філософія 
права, політологія, 
соціологія : зб. наук. 
пр. – Харків : НЮУ, 
2019. – Том 1, № 40. – 
С. 74-85.
3. Владленова І. В. 
Динаміка розвитку 
науки в нелінійних 
моделях: нові пошуки 
духовності 
технотронне 
суспільство / І. В. 
Владленова // Гілея: 
науковий вісник = 
Hileya: Scientific 
Bulletin : зб. наук. пр. 
– Київ : Гілея, 2020. – 
Вип. 153 (№ 2). – С. 
248-250.
4. Владленова І. В. 
Досвід Польщі з 
популяризації науки: 
Науковий центр 
Коперника у Варшаві 
/ І. В. Владленова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017. – № 
29 (1251). – С. 65-69.
5. Владленова І. В. 
Нові методи навчання 
в цифровому 
суспільстві / І. В. 
Владленова, М. А. 
Єрмоловський, Я. В. 
Тарароєв // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства = Bulletin 
of the National 
Technical University 
«KhPI». Ser. : Actual 



problems of Ukrainian 
society development : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – № 
1. – С. 54-59.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Хрестоматия по 
философии: 
практические задания 
и вопросы : учеб. 
пособие / И. В. 
Владленова [и др.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. 
ин-т». – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2019. – 
77 с..
2. Вступ до філософії : 
навч.-метод. посібник 
/ І. В. Владленова [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : ФОП 
Іванченко І. С., 2018. – 
186 с.
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник завідувача 
з наукової праці 
кафедри філософії, 
протокол №1 від 16 
вересня 2014 р.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Вступ до філософії: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів усіх 



спеціальностей і форм 
навчання / 
Владленова І.В., Годзь 
Н.Б., Городиська О.М. 
та ін. Харків, 2018. 187 
с.
2. Практикум по 
логике (задачи и 
упражнения) : учеб. 
пособие / И. В. 
Владленова [и др.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. 
ин-т». – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2019. – 
97 с.
3. Владленова И. В. 
Онтология. 
Философские 
проблемы сознания : 
учеб.-метод. пособие / 
И. В. Владленова, О. 
А. Дольская ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». – 
Харьков : Іванченко І. 
С., 2019. – 258 с.
П.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. Владленова І. В. 
Безпреревна освіта в 
цифровому суспільстві 
/ І. В. Владленова, М. 
А. Єрмоловський, Я. В. 
Тарароєв // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 27-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2019, [15-17 
травня 2019 р.] : у 4 ч. 
Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – С. 63.
2. Владленова І. В. 
Антропо-
соціоценризм чи 
техно-науко-
центризм? / І. В. 
Владленова // 
Наукова школа 
академіка Івана 
Зязюна у працях його 
соратників та учнів : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 16-
17 травня 2017 р. / заг. 
ред. О. Г. 
Романовський ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 64-67.
3. Владленова І. В. 
Популяризація науки 



як наукова 
інтерпретація / І. В. 
Владленова // 
Філософія в сучасному 
світі : матеріали 
міського наук.-практ. 
семінару, 17-18 
листопада 2017 р. / 
ред. кол. Я. В. 
Тарароєв [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : Точка, 2017. 
– С. 44-46.
4. Владленова И. В. 
Гражданское 
общество и факторы 
его развития / И. В. 
Владленова // Вісник 
Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава 
Мудрого. Сер. : 
Філософія, філософія 
права, політологія, 
соціологія : зб. наук. 
пр. – Харків : НЮУ, 
2019. – № 1 (40). – С. 
74-85.
5. Владленова И. В. 
Проблема 
интенсификации 
научно-
исследовательского 
процесса 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в 
космологии / И. В. 
Владленова // Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ" 
: зб. наук. пр. Сер. : 
Актуальні проблеми 
розвитку українського 
суспільства. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – № 
40 (1212). – С. 78-80.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю  
Міжнародне 
філософське 
космологічне 
об’єднання.

327260 Рубцова 
Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

університету, 
рік закінчення: 

1988, 
спеціальність:  

англійська 
мова та 

література

32 Теорія та 
практика 
фахового 
перекладу

П 2, 5, 10, 14, 15, 17
П 2. Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, та патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень: 
1. Рубцова В.В. 
Технології розвитку 
критичного мислення 
як основа формування 
професійних 
компетентностей 
фахівців з 
медіакомунікацій / 
В.В. Рубцова, Л.М. 
Саліонович // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. – Серія: 
Філологія: зб. наук. 
пр. – 2016. – №23 – 



С.103-106.
2. Рубцова В.В. 
Особливості наукової 
комунікації у 
науковому середовищі 
/ В.В. Рубцова, Л.М. 
Саліонович // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. – 2018. – 
Вип.2 – С.174-177. 
3. Рубцова В.В. 
Актуальність 
навчання 
англомовному 
науковому наративу в 
контексті формування 
мовних компетенцій у 
молодих учених / В.В. 
Рубцова, Л.М. 
Саліонович // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. – Серія: 
Філологія: зб. наук. 
пр. – 2018. – №33 – 
С.177-179.
4. Комова Г.В. PBL як 
засіб формування 
письмової академічної 
компетенції / Г.В. 
Комова, В.В. Рубцова, 
Л.М. Саліонович // 
Науковий вісник 
Херсонського 
національного 
університету. – Серія: 
Перекладознавство та 
міжкультурна 
комунікація. – 2018. - 
№ 3. С. 27-31
5. Митрофанова А.С. 
Навчання структурі 
наукового наративу як 
засобу наукової 
комунікації у 
підготовці докторів 
філософії / А.С. 
Митрофанова, В.В. 
Рубцова // Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. – Серія: 
Філологія: зб. наук. 
пр. – 2018. – №34. С. 
94-97
6.Саліонович Л., 
Рубцова В. 
Перекладацька 
множинність у 
лінгвокультурологічн
ому вимірі на 
прикладі англійських 
перекладів повісті 
І.Франка «Захар 
Беркут» //  Південний 
архів. Філологічні 
науки. - 2020. - Вип. 
83. - С.94-98.
П. 3 Наявність 
виданого навчального 
посібника:
1.  Лексико-
граматичний 
практикум з 
англійської мови для 
самостійної 
підготовки студентів 
економічних 



спеціальностей : навч. 
посіб. / Г. В. Комова, Г. 
Ю. Гребінник , В.В. 
Рубцова, Г.І Дідович – 
Х.: НТУ “ХПІ”, 2017. – 
288 
с.http://repository.kpi.
kharkov.ua/handle/Kh
PI-Press/36031
П.5 Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Участь у проекті 
Британської Ради в 
Україні British Council 
English for Universities 
project («Англiйська 
мова для 
унiверситетiв»), 
Teacher development 
winter school (Зимова 
школа педагогічної 
майстерності), 
«Exploring the teaching 
and learning EAP at 
University in Ukraine» 
(«Англійська для 
академічних цілей»), 
Київ, 10-16 січня 2016.
Сертифікат 
2. Участь у проекті 
Британської Ради в 
Україні British Council 
English for Universities 
project ( «Англiйська 
мова для 
унiверситетiв»), 
Teacher development 
winter school (Зимова 
школа педагогічної 
майстерності), «CiVEL 
Т: Essentials» 
(«Англійська для 
академічних цілей»), 
Київ, 08 - 13 лютого 
2017 року.
https://drive.google.co
m/file/d/1wI0AbI81Vm
YbQRgG4Pehinqixqw56
ukF/view?usp=sharing
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів 
/методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів 1-го 
курсу економічних 
спеціальностей над 
розвитком 
англомовних 
лінгвістичних 
компетенцій. / уклад.: 
Г.Ю. Гребінник, Г.В. 
Комова, В.В Рубцова. 
– Харків: НТУ «ХПІ», 



2019. – 60 
с.http://repository.kpi.
kharkov.ua/handle/Kh
PI-Press/41402
2. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів 2-го 
курсу економічних 
спеціальностей над 
розвитком 
англомовних 
лінгвістичних 
компетенцій. / уклад.: 
Г.Ю. Гребінник, Г.В. 
Комова, В.В Рубцова. 
– Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – 60 
с.http://repository.kpi.
kharkov.ua/handle/Kh
PI-Press/41402
3. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 
«Комп’ютерні науки» 
над розвитком 
англомовних 
лінгвістичних 
компетенцій / уклад.: 
Гребінник Г.Ю., 
Комова Г.В., Рубцова 
В.В. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – 64 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41400
П. 15 Наявність 
науково-популярних 
публікацій з наукової 
тематики:
1. Рубцова В.В. Из 
опыта разработки 
лексических заданий 
к УМК в рамках курса 
"Иностранный язык 
профессионального 
общения" / В.В. 
Рубцова, П.П. 
Мужецький // 
Інноваційний 
потенціал світової 
науки – ХХІ сторіччя :  
XXХIII міжнар. наук.-
практ. конф. 
Перспективні 
напрямки світової 
науки, 20 - 27 травня 
2015 р. : тези доп. – 
Запоріжжя: 
Видавництво ПГА, 
2015. – С. 55
2. Рубцова В.В. К 
вопросу о технологии 
контроля 
сформированности 
рецептивных 
грамматических 
навыков / В.В. 
Рубцова, Л.Г. 
Кириленко, П.П. 
Мужецький // 
Спецпроект: анализ 
научных 
исследований : ІХ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 30-31 трав. 
2016 р. : тези доп. – 
Дніпропетровськ: Біла 
К.О., 2016. – С. 77.
3. Рубцова В.В. До 
питання про 



особливості 
впровадження ІПТ в 
рамках дисципліни 
"Іноземна мова для 
спеціальних цілей» / 
В.В. Рубцова, Г.В. 
Комова // 
Спецпроект: аналіз 
наукових досліджень : 
Х Міжнар. наук.-
практ. конф., 23-24 
трав. 2016 р. : тези 
доп. – 
Дніпропетровськ: Біла 
К.О., 2016. – С. 50.
4. Рубцова В.В. 
Проблемний метод у 
викладанні граматики 
як засіб формування 
когнітивних 
компетенцій / В.В. 
Рубцова, П.П. 
Мужецький // 
Спецпроект: аналіз 
наукових досліджень : 
Х Міжнар. наук.-
практ. конф., 23-24 
трав. 2016 р. : тези 
доп. – 
Дніпропетровськ: Біла 
К.О., 2016. – С. 55.
5. Комова, Г.В. 
Проблемні методи 
навчання як 
інструмент 
формування 
загальних 
компетентностей 
[Текст] / Комова Г.В., 
Рубцова В.В. // 
Международная 
научная конференция 
MicroCAD : Секція 
№19 - Сучасні 
проблеми 
гуманітарних наук - 
НТУ "ХПИ", 2017.
6. Гребінник Г.Ю., 
Використання 
колективних форм 
навчання у контексті 
компетентнісного 
підходу до навчання 
іноземних мов / 
Комова Г.В., Рубцова 
В.В. // Міжнародна 
науково-практична 
конференція  
«Міжнародні наукові 
дослідження: 
інтеграція науки та 
практики» 27-28 
квітня 2018 р. : тези 
доп. – Київ: Інститут 
інноваційної освіти, 
2018.
П.16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Участь у 
професійному 
об’єднанні Oxford 
Teachers' Club
https://elt.oup.com/tea
chersclub/?
cc=ua&selLanguage=uk
П.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років :



Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 30 р.

60753 Геляровська 
Оксана 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Комп'ютерних 
наук і 

програмної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

092206 
Електричні 
машини та 

апарати, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

011 Освітні, 
педагогічні 

науки

15 Вища 
математика

П. 1, 3, 12, 13
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Tatiana Romanchik, 
Maya Cherkashina, 
Olena Shapoval, Olena 
Kitchenko, Oksana 
Heliarovska Safety 
Management of 
Innovation Activities of 
Enterprises Basedon a 
Multifactor Approach. - 
WSEAS Transactionson 
Business and 
Economics, ISSN / E-
ISSN: 1109-9526 / 
2224-2899, Volume 17, 
2020, Art. #64, pp. 
664-675.
http://www.rusnauka.c
om/16_EISN_2015/Ma
temathics/4_192819.do
c.htm
П.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. Получение 
начального опорного 
плана 
многоиндексной 
задачи транспортной 
логистики / Ахиезер 
Е.Б., Геляровская 
О.А., Дунаевская О.И., 
Процай Н.Т. / Вісник 
ХНУРЕ. 
Радиоэлектроника и 
информатика. – Х.: 
ХНУРЕ. − 2014. – №2. 
с. 16-18.
2. Антикризове 
фінансове управління 
підприємством: 
теоретичний аспект / 
Т.Ю. Назарова, В. В. 
Попович, 
О.А. Геляровська// 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 19 (1295). − 



С. 3-6. 4с.
3. Використання R/S 
аналізу часового 
фінансового ряду для 
прогнозування 
майбутньої ціни 
криптовалют. /
/ О.С. Локтіонова, С.Є. 
Гардер, О.А. 
Геляровська // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 37 (1313). – 
C. 138-142. 5с.
4. Інновації 
транспортно-
експедиційних послуг 
на логістичних 
підприємствах. / С.С. 
Бойко, О.А. 
Геляровська // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 47 (1323). - 
С. 82-88. 4с.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Лінійна 
алгебра. Аналітична 
геометрія : навч. 
посіб. / Геляровська 
О.А., Галуза О.А., 
Решетнікова С.М., 
Сердюк І.В.; за ред. 
проф. Любчик Л.М. – 
Х. : НТМТ, 2016. – 169 
с.
2. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Невласні 
інтеграли. Ряди. 
Інтегральне числення 
функцій багатьох 
змінних : навч. посіб. 
/ Ахієзер О.Б., 
Геляровська О.А., 
Дунаєвська О.І, Галуза 
О.А., Сердюк І.В.; за 
ред. проф. Любчик 
Л.М. – Х. : НТМТ, 
2016. – 148 с.
3. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 



дистанційної форм 
навчання. Теорія 
функції комплексної 
змінної. Операційне 
числення : навч. посіб. 
/ Ахієзер О.Б., 
Геляровська О.А., 
Дунаєвська О.І, О.А. 
Галуза, Сердюк І.В.; за 
ред. проф. Любчик 
Л.М. – Х. : НТМТ, 
2016. – 148 с. 
П.12 Наявність 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент 78069 
Україна, МПК G01R 
33/00. Спосіб 
автоматичної 
компенсації змінного 
магнітного поля 
розподільчого 
пристрою в заданій 
точці / Геляровська 
О.А., Єрисов А.В., 
Крюкова Н.В., Лупіков 
В.С., Розов В.Ю. / 
№а200500852. 
Заявлено. 31.01.2005. 
Опубл. 15.02.2007, 
Бюл. №2. – 4 с.
2. Позитивне рішення 
на патент України 
№4731/ЗА/11 від 
17.02.2011, МПК G01R 
33/00. Спосіб 
компенсації 
магнітного поля, яке 
створюють струми 
силового кола 
трифазного 
розподільного 
пристрою / І.С. 
Варшамова, О.А. 
Геляровська, Ю.М. 
Латинін, В.С. Лупіков, 
В.Ю. Розов – № а 
2009 08409. – 
Заявлено 29.09.2008.
3. Позитивне рішення 
на патент України, 
МПК G01R 33/00. 
Спосіб і система 
автоматичної 
компенсації змінного 
магнітного моменту 
струмів трифазного 
електроустаткування / 
Н.В. Крюкова, В.С. 
Лупіков, В.Г. Данько, 
О.А. Геляровська, О.Г. 
Середа, В.Ю. Розов, 
А.В. Єрісов. − № 
а200811597. – 
Заявлено 29.09.2008.
4. Патент 94310 
Україна, МПК G01R 
33/02. Спосіб 
компенсації 
магнітного поля, яке 
створюють струми 
силового кола 
трифазного 
розподільного 
пристрою / І.С. 
Варшамова, О.А. 
Геляровська, Ю.М. 
Латинін, 
В.С. Лупіков, В.Ю. 



Розов − 
№а200908409. 
Опубл. 26.04.2011, 
Бюл. № 8. – 9 с.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів 
/методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Подвійні інтеграли» 
з вищої математики 
для студентів заочної 
та дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець –Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 52 с.
2. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Криволінійні 
інтеграли» з вищої 
математики для 
студентів заочної та 
дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 56 с.
3. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Ряди» з вищої 
математики для 
студентів заочної та 
дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 88 с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Застосування 
метода Херста у 
сучасній економіці. / 
Локтіонова О. С., 
Геляровська О. А. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVIІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 



MicroCAD-2019, 15-17 
травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IІІ. – Харків: НТУ 
«ХПІ». – С. 253.
2. Simulation of the for 
mation of innovative 
engineering industry 
cluster / Akhiezer E., 
Dunaievska O., 
Mekhovich S., 
Heliarovska O. // 
Materiály XI 
mezinárodní vědecko – 
praktická konference 
«Efektivnínástrojemode
rníchvěd – 2015». –
March 26 –April 05, 
2015. − Praha. − 
EducationandScience – 
2015. – 9-11pp.

60753 Геляровська 
Оксана 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Комп'ютерних 
наук і 

програмної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

092206 
Електричні 
машини та 

апарати, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

011 Освітні, 
педагогічні 

науки

15 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

П. 1, 3, 12, 13
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Tatiana Romanchik, 
Maya Cherkashina, 
Olena Shapoval, Olena 
Kitchenko, Oksana 
Heliarovska Safety 
Management of 
Innovation Activities of 
Enterprises Basedon a 
Multifactor Approach. - 
WSEAS Transactionson 
Business and 
Economics, ISSN / E-
ISSN: 1109-9526 / 
2224-2899, Volume 17, 
2020, Art. #64, pp. 
664-675.
http://www.rusnauka.c
om/16_EISN_2015/Ma
temathics/4_192819.do
c.htm
П.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. Получение 
начального опорного 
плана 
многоиндексной 
задачи транспортной 
логистики / Ахиезер 
Е.Б., Геляровская 
О.А., Дунаевская О.И., 
Процай Н.Т. / Вісник 
ХНУРЕ. 
Радиоэлектроника и 
информатика. – Х.: 
ХНУРЕ. − 2014. – №2. 
с. 16-18.
2. Антикризове 
фінансове управління 
підприємством: 



теоретичний аспект / 
Т.Ю. Назарова, В. В. 
Попович, 
О.А. Геляровська// 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 19 (1295). − 
С. 3-6. 4с.
3. Використання R/S 
аналізу часового 
фінансового ряду для 
прогнозування 
майбутньої ціни 
криптовалют. /
/ О.С. Локтіонова, С.Є. 
Гардер, О.А. 
Геляровська // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 37 (1313). – 
C. 138-142. 5с.
4. Інновації 
транспортно-
експедиційних послуг 
на логістичних 
підприємствах. / С.С. 
Бойко, О.А. 
Геляровська // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». − 
2018. − № 47 (1323). - 
С. 82-88. 4с.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Лінійна 
алгебра. Аналітична 
геометрія : навч. 
посіб. / Геляровська 
О.А., Галуза О.А., 
Решетнікова С.М., 
Сердюк І.В.; за ред. 
проф. Любчик Л.М. – 
Х. : НТМТ, 2016. – 169 
с.
2. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Невласні 
інтеграли. Ряди. 
Інтегральне числення 
функцій багатьох 



змінних : навч. посіб. 
/ Ахієзер О.Б., 
Геляровська О.А., 
Дунаєвська О.І, Галуза 
О.А., Сердюк І.В.; за 
ред. проф. Любчик 
Л.М. – Х. : НТМТ, 
2016. – 148 с.
3. Вища математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Теорія 
функції комплексної 
змінної. Операційне 
числення : навч. посіб. 
/ Ахієзер О.Б., 
Геляровська О.А., 
Дунаєвська О.І, О.А. 
Галуза, Сердюк І.В.; за 
ред. проф. Любчик 
Л.М. – Х. : НТМТ, 
2016. – 148 с. 
П.12 Наявність 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент 78069 
Україна, МПК G01R 
33/00. Спосіб 
автоматичної 
компенсації змінного 
магнітного поля 
розподільчого 
пристрою в заданій 
точці / Геляровська 
О.А., Єрисов А.В., 
Крюкова Н.В., Лупіков 
В.С., Розов В.Ю. / 
№а200500852. 
Заявлено. 31.01.2005. 
Опубл. 15.02.2007, 
Бюл. №2. – 4 с.
2. Позитивне рішення 
на патент України 
№4731/ЗА/11 від 
17.02.2011, МПК G01R 
33/00. Спосіб 
компенсації 
магнітного поля, яке 
створюють струми 
силового кола 
трифазного 
розподільного 
пристрою / І.С. 
Варшамова, О.А. 
Геляровська, Ю.М. 
Латинін, В.С. Лупіков, 
В.Ю. Розов – № а 
2009 08409. – 
Заявлено 29.09.2008.
3. Позитивне рішення 
на патент України, 
МПК G01R 33/00. 
Спосіб і система 
автоматичної 
компенсації змінного 
магнітного моменту 
струмів трифазного 
електроустаткування / 
Н.В. Крюкова, В.С. 
Лупіков, В.Г. Данько, 
О.А. Геляровська, О.Г. 
Середа, В.Ю. Розов, 
А.В. Єрісов. − № 
а200811597. – 
Заявлено 29.09.2008.
4. Патент 94310 



Україна, МПК G01R 
33/02. Спосіб 
компенсації 
магнітного поля, яке 
створюють струми 
силового кола 
трифазного 
розподільного 
пристрою / І.С. 
Варшамова, О.А. 
Геляровська, Ю.М. 
Латинін, 
В.С. Лупіков, В.Ю. 
Розов − 
№а200908409. 
Опубл. 26.04.2011, 
Бюл. № 8. – 9 с.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів 
/методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Подвійні інтеграли» 
з вищої математики 
для студентів заочної 
та дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець –Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 52 с.
2. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Криволінійні 
інтеграли» з вищої 
математики для 
студентів заочної та 
дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 56 с.
3. Методичні вказівки 
до індивідуальних 
завдань за темою 
«Ряди» з вищої 
математики для 
студентів заочної та 
дистанційної форм 
навчання : навч. посіб. 
/ укл. О. Б. Ахієзер, О. 
А. Геляровська, О. І. 
Дунаєвська, О. А. 
Галуза, Н. В. 
Москалець – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 88 с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:



1. Застосування 
метода Херста у 
сучасній економіці. / 
Локтіонова О. С., 
Геляровська О. А. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVIІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15-17 
травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IІІ. – Харків: НТУ 
«ХПІ». – С. 253.
2. Simulation of the for 
mation of innovative 
engineering industry 
cluster / Akhiezer E., 
Dunaievska O., 
Mekhovich S., 
Heliarovska O. // 
Materiály XI 
mezinárodní vědecko – 
praktická konference 
«Efektivnínástrojemode
rníchvěd – 2015». –
March 26 –April 05, 
2015. − Praha. − 
EducationandScience – 
2015. – 9-11pp.

326001 Васьковець 
Людмила 
Антонівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

механічної 
інженерії і 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

KД 018745, 
виданий 

06.06.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015418, 

виданий 
01.10.2005

21 Екологія П. 
1,2,3,8,10,13,14,15,17,18
П.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. Berezutskyi, O. 
Ilinska, L. Vaskovets, I. 
Mezentseva 
Determining the effect 
of multifunctional 
partitions on noise level 
at "open space" // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2019. 
Vol. 2, Issue 10 (98). Р. 
16–26. 
23.https://doi.org/10.15
587/1729-
4061.2019.164786. 
(Scopus).
П. 2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Уберман В., 
Васьковець Л. 
Проблеми 
імплементації базових 
європейських 
екологічних понять у 
водне законодавство 
України // 
Юридичний вісник, 
2020. № 1. – С. 237–
245.



«Index Copernicus 
International»
DOI 
https://doi.org/10.3283
7/yuv.v0i1.1617
2. Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. 
Еколого-правові 
особливості 
європейських та 
українських критеріїв 
хімічної якості води  
// Вчені записки ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. Том 31 
(70). № 4, 2020. – С. 
76–83. DOI
https://doi.org/10.3283
8/1606-
3716/2020.4/14
«Index Copernicus 
International»
3. Уберман В.І. , 
Васьковець Л.А. 
Понятійні відмінності 
законодавчого 
регулювання 
скидання речовин у 
Європейському союзі 
та в Україні
Вчені записки ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. Том 31 
(70) № 4 2020. – С. 
84–92.
 DOI 
https://doi.org/10.3283
8/1606-
3716/2020.4/14
«Index Copernicus 
International»
4.Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Європейське 
законодавче 
регулювання 
скидання 
забруднюючих 
речовин та проблеми 
його імплементації 
Україною // Вісник 
НТУУ «КПІ». 
Політологія. 
Соціологія. Право. 
Випуск 4 (44), 2019. – 
С. 143 – 149.
DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/2308-
5053.2019.4(44).199752

«Index Copernicus 
International». 
5. Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Проблеми 
імплементації 
європейських 
стандартів якості 
довкілля у водне 
законодавство 
України // Вісник 
Запорізького 
національного 
університету:, 2020. 
№ 1. – С. 89–96.
DOI 
https://doi.org/10.2666
1/2616-9444-2020-1-14
«Index Copernicus 
International»



П. 3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
1. Екологія: 
Навчальний посібник 
/ В.В.Березуцький, 
Л.А. Васьковець, О.М. 
Древаль. – Харків.: 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
420 с. (Гриф. НТУ 
«ХПІ» від 03.07.2015 
р.). 
2. Березуцький В.В., 
Васьковець Л.А., 
Горбенко В.В., Янчик  
О.Г. Основи 
професійної безпеки 
та здоров’я / 
Підручник / НТУ 
«ХПІ», Харків: ФОП 
Панов А.М., 2018 – 
553 с. .
3. Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. 
Еколого-економічна 
оцінка аварійних 
емісій зі 
шламопроводів 
металургійних 
підприємств / Безпека 
людини у сучасних 
умовах: Монографія. – 
Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2018. – С. 60 79.
4. Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Інструменти 
законодавчого 
регулювання 
скидання 
забруднюючих 
речовин в 
Європейському Союзі 
та в Україні // Modern 
researches: progress of 
the legislation of 
Ukraine and experience 
of the European Union : 
Collective monograph. 
Riga : Izdevniecība 
«Baltija Publishing», 
2020. P. 2. Р.1057 – 
1077.
DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-43-
3/2.25
5. Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. 
Поетапне наближення 
українського 
екологоправового 
інституту якості вод та 
її регулювання до 
законодавства 
Європейського союзу 
// Legislation of EU 
countries: history, 
shortcomings and 
prospects for the 
development : 
Collective monograph. 
Frankfurt (Oder) : 
Izdevniecība «Baltija 
Publishing», 2019. Р. 
334 – 354.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-



Press/45310/1/Uberma
n_Poetapne_2019.pdf
6. Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Апроксимація 
законодавчого 
регулювання якості 
поверхневих вод 
України до права ЄС 
// Challenges and 
prospects for the 
development of legal 
systems in Ukraine and 
EU countries: 
comparative analysis : 
Collective monograph. 
Riga : Izdevniecіba 
«Baltija Publishing», 
2019. Volume 2. – Р. 
200 – 216.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/45296/1/Uberma
n_Aproksymatsiia_201
9.pdf
7.Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Скидання 
забруднюючих 
речовин в 
Європейському Союзі 
та в Україні // Modern 
esearches:progress of 
the legislation of 
ukraine and experience 
of the European Union. 
Collective monograph. 
Part 2. Miskolc, 
Hungary, 2020. – P. 
1057–1077.
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-43-
3/2.25
П. 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
Виконання функцій  
наукового керівника  
науково-дослідної 
роботи за 
госпдоговором № 55 
694 від  29.09.2017 р. 
із Запорізьким 
науково-технічним 
центром 
«ГІДРОПРОЕКТ» за 
темою: «Наукове 
консультування з 
питань екологічної 
безпеки виробничої 
діяльності 
підприємства».
П. 10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 



освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника 
1. Заступник декана 
механіко-
технологічного 
факультету НТУ 
«ХПІ» з методичної 
роботи (2009 – 2018 р 
р.).
2. Заступник 
завідувача кафедри 
«Безпека праці і 
навколишнього 
середовища» НТУ 
«ХПІ» з наукової 
роботи (з 2019 р.).
П. 13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Визначення 
токсичності ґрунту» з 
дисципліни 
«Екологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. В. В. 
Березуцький, Л.А. 
Васьковець.       – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2020. – 26 с.
2. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Визначення 
токсичності води» з 
дисципліни 
«Екологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. Л. 
А. Васьковець, В.В. 
Березуцький, О. А. 
Максименко. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2020. – 
28 с.



3. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Екологічна 
оцінка якості вод» з 
дисципліни 
«Екологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. Л. 
А. Васьковець, В.В. 
Березуцький – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2020. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Визначення 
освітлення приміщень 
природним світлом» з 
дисципліни «Основи 
професійної безпеки 
та здоров’я людини» 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. Л.А. 
Васьковець, Т.С. 
Бондаренко, Є.В. 
Ящеріцин. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
60 с.
5. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Вибір і 
застосування за-собів 
пожежогасіння для 
різних об’єктів» з 
дисципліни «Основи 
професій-ної безпеки 
та здоров’я людини» 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. Л.А. 
Васьковець, Т.С. 
Бондаренко. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2020. – 
102 с.
6. Методичні вказівки 
до практичної роботи 
«Визначення ступеня 
інтенсивності та 
важкості праці» з 
дисципліни 
«Виробнича 
санітарія» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» 
спеціалізації 263-1 
«Охорона праці» 
денної та заочної 
форм навчання / 
уклад. Л.А. 
Васьковець. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 38 
с. 
7. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи  з 
курсу «Основи 
наукових досліджень» 
для студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» 
спеціалізації 263.01 
«Охорона праці» 
заочної форми 
навчання / Уклад. 
Васьковець Л. А. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 



2019. – 30 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Безпека 
праці у професійній 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 017 
«Фізкультура і спорт» 
спеціалізації 01702 
«Менеджмент 
спортивно-оздоровчої 
діяльності» заочної 
форми навчання 
/Уклад. Васьковець 
Л.А. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – 43 с.
9. Методичні вказівки 
до практичної роботи 
«Розрахунок 
енерговитрат 
людини» з 
дисципліни 
«Виробнича 
санітарія» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» 
спеціалізації 263-1 
«Охорона праці» 
денної та заочної 
форм навчання / 
уклад. Л.А. 
Васьковець. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 33 
с.
10. Методичні 
вказівки до 
практичної роботи 
«Розробка 
раціонального режиму 
праці та відпочинку» з 
дисципліни 
«Виробнича 
санітарія» для 
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«Цивільна безпека» 
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денної та заочної 
форм навчання/ 
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НТУ «ХПІ», 2018. – 30 
с.
12. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійної роботи з 
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санітарія» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
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«ХПІ», 2018. – 24 с.
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вказівки до виконання 
самостійної роботи з 
курсу «Фізіологія 
людини» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
Уклад. Васьковець Л. 
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«ХПІ», 2018. – 24 с.
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вказівки до виконання 
самостійної та 
лабораторної роботи 
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працездатності 
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дисципліни 
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спеціальності 263 
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форм навчання / 
уклад. Васьковець Л.А. 
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2019. – 66 с.
П.14. Керівництво 
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практичної 
конференції 
«Водопостачання і 
водовідведення: 
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Уберман, Л.А. 
Васьковець // 
International scientific 
and practical 
conference «Prospects 
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proceedings, January 
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конгресу «Захист 
навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
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Уберман, Л. А. 
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Міжнародний 
науковий симпозіум 
SDEV‘2018 (28 
лютого–3 березня 
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здоров’я та 
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практичної 
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Уберман, Л.А. 
Васьковець // Х-та 
Міжнародна 
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Васьковець Л.А., 
Мірошниченко Ю.І. // 
ХXVІІ міжнародна 
науково-практична 
конференція 
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Інформаційні 
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Васьковець // ХXVІІ 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
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Інформаційні 
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Сокола Є.І. – Харків:  
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ХXVІІ міжнародна 
науково-практична 
конференція 
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Інформаційні 
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техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
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практичної 
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травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IV. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків:  
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16. Поетапне 
наближення 
Українського еколого-
правового 
підінституту 
регулювання 
скидання 
забруднюючих 
речовин до 
законодавства ЕС / 
В.І. Уберман, Л.А. 
Васьковець // 
Юридична наука в 
ХХІ столітті: тези 
доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
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Запоріжжя : ЗНАУ, 
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17.Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. Зміст 
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Україні інтегрованого 
підходу до 
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управління водними 
ресурсами // 
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and prospects: 
Proceedings of the 2 nd 
International Scientific 
Symposium SDEV‘2020 
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18. Уберман В. І., 
Васьковець Л. А. 
Інструменти 



законодавчого 
регулювання 
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забруднюючих 
речовин в ЄС і в 
Україні / Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. // 
Правові засади 
суверенного розвитку 
України в сучасних 
умовах. Мат. 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
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Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського, 2020. – 
С. 40–45.
19. Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. 
Проблеми 
імплементації 
європейського 
поняття 
«забруднення» у 
водне законодавство 
України // Правове 
життя сучасної 
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матеріали 
Міжнар.наук.-практ. 
конф. (м. Одеса, 15 
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ред. М. Р. Аракелян. – 
Одеса : Видавничий 
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2020. – Т. 2. – С. 244–
248.
20. Уберман В.І., 
Васьковець Л.А. 
Еколого-правові 
понятійні відмінності 
при імплементації 
водного 
законодавства ЄС / 6-
й Міжнародний 
конгрес 23 –25 
вересня 2020 року 
«Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
»: збірник матеріалів. 
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П. 17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Наукова робота на 
посаді молодшого 
наукового 
співробітника, 
старшого наукового 
співробітника, 
провідного наукового 
співробітника в 
Українському 
науково-дослідному 
інституті екологічних 
проблем (м. Харків), 
1984-2000 р.р.
П. 18. Наукове 



консультування 
установ, підприємств, 
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Наукове 
консультування. за 
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консультування з 
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Замовник ЗНТЦ 
«ГІДРОПРОЕКТ».
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України:
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Україні / А.С. 
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2. Решетняк Н.Б. 
Оцінка процесу 
економічного 
реформування 
України / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
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Національного 
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університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
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sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 37 (1313). – 
С. 17-21.
3. Решетняк Н.Б. 
Оптимізація 
управління 
дебіторською 
заборгованістю 
підприємства / В. І. 
Борзенко, Т. В. П’ятак, 
Н. Б. Решетняк // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 47 (1323). – 
С. 8-12.
4. Решетняк Н.Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу в Україні: 
сучасний стан та 
шляхи розвитку / 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., 



Єгорова Ю.В // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х.: 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
№ 20 (1296). – С. 69-
73.
5. Решетняк 
Н.Б.Оцінка процесу 
економічного 
реформування 
України / О.В. 
Назаренко, Н.Б. 
Решетняк, Єгорова 
Ю.В // Вісник НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х.: 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
№ 37 (1313). – С. 18-
22.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 
оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
192 с. (С.24-40). – укр. 
та англ. мовами.
2.  Основи 
економічної теорії: 
Навчальний посібник 
для студентів 
неекономічних 
спеціальностей очної 
форми навчання / Т. 
А. Дяченко, Н. Б. 
Решетняк, В. В. Яцина, 
та ін. За ред. 
С.І.Архієреєва – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018.  –  
120  с.  (С.16-29).
3 Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.34-55).
4. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 



«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.4-15).
5. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 150 
с., розділ 1-4). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
П. 10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Організаційна робота: 
член Вченої ради 
Інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 
(Наказ № 172 ОД від 
25.03.2019), член 
методичної ради 
університету (Наказ 
№4430 Д від 
14.09.2018).
П. 13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Економічна теорія. 
Програма, методичні 
вказівки до вивчення 



навчального курсу та 
виконання 
розрахункових робіт 
для студентів 
економічних 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання / Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 28 
с.
2. Методичні вказівки 
для іноземних 
студентів 
дистанційної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік 
та оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність до 
вивчення навчальних 
курсів: «Економічна 
теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Міжнародна 
економіка», 
«Державне та 
регіональне 
управлінні»/ Укл. 
Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 
Дяченко Т.А., 
Максименко Я.А., 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., Яцина 
В.В./ – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 104 с.
3. Основи економічної 
теорії : метод. 
вказівки до вивч. 
навч. курсу та викон. 
розрахункових робіт 
для студ. техн. спец. 
НТУ «ХПІ» заочної 
форми навч. / уклад. 
С. І. Архієреєв [та ін.] ; 
ред. С. І. Архієреєв ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2016. – 36 с.
П.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. Назаренко О. В. 
Аналіз місця України 
в міжнародних 
економічних 
рейтингах / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 



technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 231.
2. Решетняк Н.Б. Про 
запровадження 
цивілізованого бізнесу 
з утилізації відходів в 
Україні / Н. Б. 
Решетняк, О.В. 
Назаренко // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти :  зб. наук. праць 
/ за ред., О.Г. 
Романовського. – Вип. 
47 (51), т.1. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017, – 
288 с.
3. Решетняк Н.Б. Про 
посилення 
антикризового 
управління на макро- 
та мікрорівнях / Н. Б. 
Решетняк, О.В. 
Назаренко, О.О. 
Демьохіна // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практи-чної конф.[ 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації»] 
16 листопада 2017. - 
Харків НТУ «ХПІ», 
2018 - С. 131 – 136.
4. Решетняк Н.Б. 
Погляд на економічне 
зростання України / 
Н. Б. Решетняк, О.В. 
Назаренко // ХХІ 
міжн. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка. технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD – 2018)] 
16-18 травня 2018, 
НТУ»ХПІ» – С.151.
5. Решетняк Н.Б. Про 
посилення 
антикризового 
управління на макро- 
та мікрорівнях / О. О. 
Демьохіна, О.В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
16 листопада 2017 р. / 



ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – Вип. 48 (52). – 
С. 131-136.
6. Назаренко О. В. 
Усвідомлення загроз 
економічного 
розвитку / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк, О. О. 
Демьохіна // 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2017» : тр. 
13-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 
грудня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 118-119.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти, свідоцтво 
№468 від 22.10.2018р.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Договір №02/185-
2018 про наукову та 
творчу співпрацю за 
темою: «Наукове 
консультування з 
економічних питань». 
Замовник: ТОВ «Успіх 
Слобожанщини». 
Термін дії 01.11.2018-
01.05.2021.

107724 Кримець 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародної 
освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067739, 
виданий 

22.04.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
034061, 
виданий 

25.01.2013

27 Українська 
мова

П.3, 8, 10, 13, 14, 15, 17
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кримець О. М. 
Специфіка 
семантичних процесів 
в українській науково-
технічній термінології 
/ О. М. Кримець // 
Лінгвістичні 
дослідження : зб. 
наук. пр. / гол. ред. А. 
В. Лепетюха. – Харків 
: ХНПУ, 2020. – Вип. 
52. – С. 64-72.
2. Багатозначність 
термінів як результат 
реінтеграції наукового 
знання Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». – 2017. – 
№ 869: Проблеми 
української 
термінології. – 2017. – 
С. 30 – 34.
3. Наукова картина як 
інтегральна модель 



пізнання світу // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Серія: 
Філологічні науки. К.: 
Міленіум, 2018. Вип. 
292. С. 202 – 208.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Офіційно-діловий 
стиль: правила 
укладання документів 
різних видів : навч. 
посібник щодо 
самостійної роботи 
студ. з дисципліни 
«Українська мова» 
для студ. усіх спец. / 
М. П. Заверющенко 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харьков. политехн. 
ин-т». – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2019. – 
140 с.
П.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
Рецензування 
дисертації Петрової 
Тетяни Олексіївни за 
темою 
«Фітомеліоративна 
термінологія сучасної 
української мови та її 
відображення в 
термінологічному 
словнику 
комбінованого типу» 
за спеціальністю 
10.02.01 – українська 
мова. Захист відбувся 
17.02.2017 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради к 64.053.05 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. Г.С. 
Сковороди (229 с.)
П.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.
Заступник декана 
ФМО з методичної 
роботи. протокол №6 
засідання Вченої ради 
ФМО від 27.02.2018р.
П.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. Гомон А. М. 
Оброблення наукової 
інформації : навч.-
метод. посібник 
[Електронний ресурс] 
/ А. М. Гомон, О. М. 
Кримець ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2019. – 112 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/46756
2. Сборник 
упражнений по 
грамматике : метод. 
указания для практ. 
занятий по курсу 
«Язык 
профессионального 
обучения» для 
студентов-
иностранцев / О. М. 
Кримец [и др.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харьков. 
политехн. ин-т». – 
Харьков : Форт, 2020. 
– 45 с.
3. Научный стиль 
речи: компрессия 
текста : учеб. пособие 
/ Е. Е. Немерцова [и 
др.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харьков. политехн. 
ин-т». – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2019. – 
120 с.
П.14: Керівництво 
студенткою Інституту 
БЕМ Зленко 
Владиславою 
Олегівною, яка посіла 



1 місце в І етапі ХХ 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П.Яцика у 
2019/20 н.р.
П.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. Кримець О. М. Стан 
та перспективи 
розвитку української 
технічної термінології 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
філології та методики 
викладання мов у 
вишах: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (6 квітня 
2018 р., м. Харків). – 
Харків: ФОП Бровін 
О.В., 2018. – С. 20 – 21.
2. Кримець О. М. 
Розвиток української 
науково-технічної 
термінології сьогодні: 
напрями і 
перспективи / О.М. 
Кримець // Key issues 
of education and 
sciences: development 
prospects for Ukraine 
and Poland. 20-21 July 
2018. Volume 2. 
Stalowa Wola: 
Izdevnieciba Baltija 
Publishing, 2018. P. 193 
– 196. (Співавтор: 
Петрова Т.О.).
3. Кримець О. М. 
Розбудова технічної 
термінології шляхом 
реінтегрування 
наукових знань інших 
галузей / О. М. 
Кримець // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з нагоди 
ювілею доктора 
філологічних наук, 
професора К. Г. 
Городенської 
«Соціокультурні та 
комунікативні аспекти 
функціонування 
мовних одиниць». 29-
30 листопада 2018 
року. – К.: Міленіум, 
2018. С. 125 – 126.
4. Кримець О. М. 
Військова лексика в 
метафоричному 
науково-технічному 
дискурсі / О. М. 
Кримець // Актуальні 
проблеми сучасної 
філології та методики 
викладання мов у 
вишах : матеріали 2-ї 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 8 жовтня 2019 



р. – Харків : ХНАУ, 
2019. – С. 21-23.
5. Специфіка 
семантичних процесів 
в українській науково-
технічній 
термінології. 
Лінгвістичні 
дослідження / 
Збірник наукових 
праць ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди. Вип.52, 
2020. – С. 64 – 72. 
6. Наукова картина як 
інтегральна модель 
пізнання світу // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів   і 
природокористування 
України. Серія: 
Філологічні науки. К.: 
Міленіум, 2018. – Вип. 
292. С. 202 – 208.
7. Багатозначність 
термінів як результат 
реінтеграції наукового 
знання Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». – 2017. – 
№ 869: Проблеми 
української 
термінології. – 2017. – 
С. 30 – 34.
П.17: Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи 27 років.

197077 Климова 
Світлана 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
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університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність:  
Менеджмент у 

виробничій 
сфері 

(спеціалізація 
"Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності"), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038399, 

виданий 
14.12.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024293, 
виданий 

14.04.2011

19 Мікроекономік
а

П. 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16
П.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Климова С.О. Аналіз 
тенденцій і протиріч 
глобальної економіки 
/ С.О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Технічний 
прогрес і ефективність 
виробництва. – 
Харків: НТУ «ХПІ». – 
2018. – №37 (1313). - 
С. 27-31.
2. Климова С. О. 
Альтерглобалізм в 
умовах 
трансформаційної 
економіки / Н. Н. 
Губанова, С. О. 
Климова // Бізнес 
Інформ = Business 
Inform. – 2019. – № 3. 
– C. 14-18.
3. Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 
Климова С.О. 
Глобальне управління 



як захід боротьби з 
негативними 
проявами глобалізації 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 2 
. - С. 103-107.
4. Губанова Н. Н. 
Альтерглобалізм та 
глобальна 
трансформація 
світової економіки / 
Н. Н. Губанова, С. О. 
Климова // Збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету імені Г. 
С. Сковороди. 
Економіка. – Харків : 
ХНПУ, 2017. – Вип. 17. 
– С. 33-41.
5. Климова С. О. 
Інноваційні моделі 
управління 
персоналом в 
міжнародному бізнесі 
/ П. Г. Перерва, Я.А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С. О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 1. 
– С. 141 – 144.
6. Климова С. О. 
Моделирование 
потребительской, 
производственной, 
интеллектуальной и 
кадровой 
составляющей 
международного 
бизнеса / П. Г. 
Перерва, Я. А. 
Максименко, К. М. 
Сокол, Л. П. Гарник, 
С. О. Климова // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2020. – № 2. 
– С. 133 – 136.
7. Климова С.О. 
Аналіз тенденцій і 
наслідків процесу 
глобального 
потепління / С.О. 
Климова, Є.В. 
Мантрова // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 



еліти. Збірник 
наукових праць. – 
Випуск 48 (52). – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2018. – С. 145-151.
П.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 
оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
192 с. С.7 – 23. – укр. 
та англ. мовами. ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ» )
2. Міжнародна 
економіка і 
міжнародні 
економічні відносини 
: навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / С. І. 
Архієреєв, Н. М. 
Волоснікова, С. О. 
Климова; за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
234 с. (С.111-223).
3. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 60 с., 
розділ 1-4). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Управління 
економічними 
характеристиками 
життєвого циклу 
міжнародних 
інноваційних проектів 
/ П.Г. Перерва, Я.А. 
Максименко, К.М. 
Сокол, Л.П. Гарник, 
С.О. Климова // 
Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.8. – С. 90-98.



5. Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.68-79).
6. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.73-88).
П.6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Проведення 
навчальних занять із 
дисциплін 
Міжнародна 
економіка, Глобальна 
економіка і 
Мікроекономіка 
іноземною мовою 
обсягом 144 аудиторні 
години за навчальний 
рік: Microeconomics 
(Мікроекономіка) гр. 
БЕМ 719diв.e, Global 
Economics (Глобальна 
економіка) гр. БЕМ-
М420а.е, International 
Economics 
(Міжнародна 
економіка) гр. БЕМ 
119ia.e, БЕМ 519 a.e, 
БЕМ619a.e, БЕМ 619 
ia.e, БЕМ 719 в.e, БЕМ 
719 iв.e.
П. 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. Міжнародні 
економічні відносини 
: Програма, методичні 



вказівки до вивчення 
навчального курсу та 
виконання 
розрахункових робіт 
для студентів 
менеджерських 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання / С.І. 
Архієреєв, С.О. 
Климова, Я.А. 
Максименко. – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2017. – 40 с.
2. Основні поняття та 
реферативні завдання 
з курсу Міжнародної 
економіки : 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
економічних 
спеціальностей очної і 
заочної форми 
навчання /  С.І. 
Архієреєв, Я.А. 
Максименко, С.О. 
Климова та інш; за 
ред. С.І. Архієреєва, 
Я.А. Максименко – 
Харків: Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. - 
76 с.
3. Глобальна 
економіка. Методичні 
вказівки до вивчення 
навчального курсу та 
написання 
реферативних робіт 
для студентів 
економічних 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання / С. О. 
Климова. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2020. – 14 
с.
П.14. Керівництво 
студентами, які 
зайняли призове 
місце у І турі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2017/2018 
р. з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»:
1. Голтвянська Ю.В. 
(БФ-16А).
2. Керівник діючої 
проблемної групи 
«Актуальна 
мікроекономіка» в 
науковому гуртку 
«Економічна теорія» 
(наказ НТУ «ХПІ» № 
113 ОД 28.02.2019 
«Про затвердження 
студентських науково-
творчих об’єднань»).
П.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. Климова С.О. 
Соціальні аспекти 
глобалізації // 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 16 
листопада 2016 року 
«Духовно-моральні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської 
цивілізації»). – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2017. – Випуск 47 (51), 
т.1 – С. 153-161.
2. Губанова Н.Н. 
Климова С.О. 
Альтерглобалізм та 
глобальна 
трансформація 
світової економіки // 
Збірник наукових 
праць Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. Г.С. 
Сковороди. 
Економіка. - Харків: 
ХНПУ. - 2017. - Випуск 
17.- С. 33-42
3. Климова С.О., 
Губанова Н.Н. Основні 
переваги створення 
Балто-
Чорноморського 
союзу // Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(MicroCAD-2019) у 
чотирьох частинах, 
ч.III / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ» – С. 185.
4. Губанова Н.Н., 
Климова С.О. 
Альтерглобалізм та 
трансформаційна 
економіка // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей XХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(MicroCAD-2019) у 
чотирьох частинах, 
ч.III / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ» – С. 138.
5. Климова С.О., 
Губанова Н.Н. 
Глобалізаційні 
процеси і роль 
глобального 
управління // 
Фінансово-економічна 
інтеграція: вплив на 
соціально-
економічний розвиток 
держави та регіонів : 



збірник матеріалів 
наукового круглого 
столу (м. Харків, 28 
квітня 2020 р.) / 
Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
КНТЕУ. – Харків : 
ХТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
с. 16-18.
6. Губанова Н.Н., 
Климова С.О. 
Розвиток цифрової 
економіки в Україні: 
макроекономічний 
аспект: тези 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Сучасні 
технології 
комерційної 
діяльності і 
логістики» (м.Київ, 
21-22 травня 2020 р.).
7. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А.,  
Сокол К.В., Климова 
С.О., Гарник Л.П. 
Технології інтернет-
маркетингу в 
міжнародному бізнесі  
// Маркетинг  і  
цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
П. 16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Участь у 
професійному 
об’єднанні 
«Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти» свідоцтво № 
464 від 22.10.2018 р.
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-19 
від 15.07.2020 року.
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 

25 Вступ до 
спеціальності

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.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:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 



виданий 
26.05.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 



– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 



НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 



producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 



enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-



WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 



структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.



П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 



спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 



від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-



економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 



інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 



глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 
Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 



маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 



Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 
agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 



наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси та 

кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

25 Ціноутворення 
на світових 
товарних 
ринках

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.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:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:



ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 



маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 



Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 



approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 



чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 



activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz



gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 



(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 



УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 



курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 



НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 



організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 



європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 



фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 
Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 



Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 



інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 
agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 



матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

196799 Решетняк 
Наталя 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

держуніверсит
ет ім. О. М. 

Горького, рік 
закінчення: 

1976, 
спеціальність:  

політична 
економія, 
Диплом 

кандидата наук 
EK 017073, 

виданий 
25.07.1984, 

Атестат 
доцента ДЦ 

031094, 

36 Макроекономі
ка

П. 2, 3, 10, 13, 15, 16, 18
П.2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Решетняк Н.Б. 
Особливості системи 
управління 
корпоративними 
правами держави в 
Україні / А.С. 
Митрофанова, Н. Б. 
Решетняк // Бізнес 
Інформ = Business 
Inform. – 2019. – № 3 
(494). – С. 63-68.



виданий 
27.09.1990

2. Решетняк Н.Б. 
Оцінка процесу 
економічного 
реформування 
України / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк, Ю.В. 
Єгорова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки) = 
Bulletin of the National 
Technical University 
«KhPI» (economic 
sciences) : зб. наук. пр. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 37 (1313). – 
С. 17-21.
3. Решетняк Н.Б. 
Оптимізація 
управління 
дебіторською 
заборгованістю 
підприємства / В. І. 
Борзенко, Т. В. П’ятак, 
Н. Б. Решетняк // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 47 (1323). – 
С. 8-12.
4. Решетняк Н.Б. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу в Україні: 
сучасний стан та 
шляхи розвитку / 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., 
Єгорова Ю.В // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х.: 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
№ 20 (1296). – С. 69-
73.
5. Решетняк 
Н.Б.Оцінка процесу 
економічного 
реформування 
України / О.В. 
Назаренко, Н.Б. 
Решетняк, Єгорова 
Ю.В // Вісник НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х.: 
НТУ «ХПІ». – 2018. – 
№ 37 (1313). – С. 18-
22.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Глобальна 
економіка : навч. 
посіб. для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», 
«Маркетинг», «Облік і 



оподаткування» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2018. – 
192 с. (С.24-40). – укр. 
та англ. мовами.
2.  Основи 
економічної теорії: 
Навчальний посібник 
для студентів 
неекономічних 
спеціальностей очної 
форми навчання / Т. 
А. Дяченко, Н. Б. 
Решетняк, В. В. Яцина, 
та ін. За ред. 
С.І.Архієреєва – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018.  –  
120  с.  (С.16-29).
3 Курс 
мікроекономіки : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с. (С.34-55).
4. Макроекономіка : 
навч. посіб. для 
студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / за 
редакцією проф. С. І. 
Архієреєва. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с. (С.4-15).
5. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 150 
с., розділ 1-4). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
П. 10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 



вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Організаційна робота: 
член Вченої ради 
Інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 
(Наказ № 172 ОД від 
25.03.2019), член 
методичної ради 
університету (Наказ 
№4430 Д від 
14.09.2018).
П. 13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Економічна теорія. 
Програма, методичні 
вказівки до вивчення 
навчального курсу та 
виконання 
розрахункових робіт 
для студентів 
економічних 
спеціальностей НТУ 
«ХПІ» заочної форми 
навчання / Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 28 
с.
2. Методичні вказівки 
для іноземних 
студентів 
дистанційної та 
заочної форми 
навчання зі 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік 
та оподаткування, 073 
Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність до 
вивчення навчальних 
курсів: «Економічна 
теорія», 
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», 
«Міжнародна 
економіка», 
«Державне та 
регіональне 
управлінні»/ Укл. 
Волоснікова Н.М., 
Губанова Н.Н., 



Дяченко Т.А., 
Максименко Я.А., 
Назаренко О.В., 
Решетняк Н.Б., Яцина 
В.В./ – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 104 с.
3. Основи економічної 
теорії : метод. 
вказівки до вивч. 
навч. курсу та викон. 
розрахункових робіт 
для студ. техн. спец. 
НТУ «ХПІ» заочної 
форми навч. / уклад. 
С. І. Архієреєв [та ін.] ; 
ред. С. І. Архієреєв ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2016. – 36 с.
П.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. Назаренко О. В. 
Аналіз місця України 
в міжнародних 
економічних 
рейтингах / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 231.
2. Решетняк Н.Б. Про 
запровадження 
цивілізованого бізнесу 
з утилізації відходів в 
Україні / Н. Б. 
Решетняк, О.В. 
Назаренко // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти :  зб. наук. праць 
/ за ред., О.Г. 
Романовського. – Вип. 
47 (51), т.1. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017, – 
288 с.
3. Решетняк Н.Б. Про 
посилення 
антикризового 
управління на макро- 
та мікрорівнях / Н. Б. 
Решетняк, О.В. 
Назаренко, О.О. 
Демьохіна // 
Матеріали 



Міжнародної науково-
практи-чної конф.[ 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації»] 
16 листопада 2017. - 
Харків НТУ «ХПІ», 
2018 - С. 131 – 136.
4. Решетняк Н.Б. 
Погляд на економічне 
зростання України / 
Н. Б. Решетняк, О.В. 
Назаренко // ХХІ 
міжн. наук.-практ. 
конф. [«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка. технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD – 2018)] 
16-18 травня 2018, 
НТУ»ХПІ» – С.151.
5. Решетняк Н.Б. Про 
посилення 
антикризового 
управління на макро- 
та мікрорівнях / О. О. 
Демьохіна, О.В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
16 листопада 2017 р. / 
ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – Вип. 48 (52). – 
С. 131-136.
6. Назаренко О. В. 
Усвідомлення загроз 
економічного 
розвитку / О. В. 
Назаренко, Н. Б. 
Решетняк, О. О. 
Демьохіна // 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2017» : тр. 
13-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 
грудня 2017 р. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 118-119.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти, свідоцтво 
№468 від 22.10.2018р.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.



Договір №02/185-
2018 про наукову та 
творчу співпрацю за 
темою: «Наукове 
консультування з 
економічних питань». 
Замовник: ТОВ «Успіх 
Слобожанщини». 
Термін дії 01.11.2018-
01.05.2021.

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси та 

кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

25 Міжнародна 
економічна 
інтеграція

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.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:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 



наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 



Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 



trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 



фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 



підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 



підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 



економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 



управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 



нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 



нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 



наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-



управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 



external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 



Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 
Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 



Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 



– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 



local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 
agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-



економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси та 

кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

25 Міжнародні 
економічні 
відносини

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.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:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 



публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 



О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 



of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 



кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 



Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 



Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 



видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 



08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 



політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 



політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 



конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 



економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 



problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 



вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 
Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 



України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 



Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 



development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 
agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 



організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

107274 Черепанова 
Вікторія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028094, 
виданий 

28.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003186, 
виданий 

30.01.1996

28 Міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 
Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 
when using secondary 
resources. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 



Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 



методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 
Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 
консультування в 
Україні / 
В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 



– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 
№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 
темою: «Техніко-
економічне 



обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 
(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 



В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 
вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-
практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 
фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 



перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 
– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 
Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 
економіки // 
Матеріали ХХY 
науково-практичної 
конференції 



МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.
8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 
Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 
(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 



не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).

107274 Черепанова 
Вікторія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028094, 
виданий 

28.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003186, 
виданий 

30.01.1996

28 Міжнародні 
економічні 
відносини 
(Часть 2) 

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 
Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 
when using secondary 
resources. Eastern-



European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 
комерціалізація 
технологій: 



дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 
Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 
консультування в 
Україні / 



В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 
– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 
№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 



темою: «Техніко-
економічне 
обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 
(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 



«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 
вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-
практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 



фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 
– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 
Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 
економіки // 
Матеріали ХХY 



науково-практичної 
конференції 
МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.
8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 
Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 
(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 
П.18 Наукове 
консультування 



установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).

107274 Черепанова 
Вікторія 
Олександрів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028094, 
виданий 

28.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003186, 
виданий 

30.01.1996

28 Міжнародні 
економічні 
відносини 
(часть 1) 

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 18
П.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. Raiko D., 
Cherepanova V. 
Creation of the image 
and brand of the 
enterprise on the basis 
of marketing as a 
philosophy of 
management, Baltic 
Journal of Economic 
Studies. 2019,  Vol. 5 
(2019) No. 2. P.191- 
205. DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2019-5-
2-191-205
2. Kosenko O., 
Cherepanova V.,  
Dolyna I., Matrosova 
V., Kolotiuk O.  (2019). 
Evaluation of 
innovative technology 
market potential on the 
basis of technology 
audit. Business 
Perspectives’. 2019, 
Volume 15, Issue #2, 
pp. 30-41.   
DOI:http://dx.doi.org/1
0.21511/im.15(2).2019.0
3
3. Raiko D., Podrez O., 
Cherepanova V, 
Fedorenko I, Shypulina 
Yu/ (2019). Еvaluation 
of quality level in 
managing the 
development of 
industrial enterprises, 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies/  Vol 5, 
No 3 (101).  P.17-32. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2019.177919/
4. D. Raiko, О.Podrez , 
V. Cherepanova, О. 
Melnikov, A. 
Kharchenko (2020).  
Managing costs of an 
industrial enterprise 



when using secondary 
resources. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol 4, No 
3 (106).  P.53-65. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.208764; 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/208
764 
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Черепанова В.О. 
Умови та заходи щодо 
виходу 
консультаційних фірм 
на зарубіжні ринки / 
В.О. Черепанова, Я. 
Супрун, О. Чумакова 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки): зб. наук. 
праць. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018.– № 37 
(1313). – С. 62-66.
2. Черепанова 
В.О.Економіко-
управлінські підходи 
до визначення 
інновацій та 
інвестицій в 
міжнародній 
діяльності 
підприємств/ П 
Перерва, В 
Черепанова, І Новік, С 
Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 2 (2020). –  С. 129-
132.
3. Черепанова В.О. 
Формування 
міжнародної 
конкурентоспроможн
ості та моделей 
бізнесу П Перерва, В. 
Черепанова, І. Новік, 
С.Погорєлов, О. 
Синіговець // Вісник 
НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Збірник 
наукових праць. – Х. : 
НТУ «ХПІ». – 2020. – 
No 1 (2020). – С. 137-
140. 
http://es.khpi.edu.ua/a
rticle/view/2519-
4461.2020.1.137
4. Міжнародний 
трансфер та 



комерціалізація 
технологій: 
дослідження 
термінології та 
методів управління / 
П. Г. Перерва, В.І. 
Черепанова, І.О. 
Новік, Погорєлов 
С.М., О.М. Синіговець 
// Управління 
стратегіями 
випереджаючого 
інноваційного 
розвитку : кол. 
монографія / заг. ред. 
Н. С. Ілляшенко. – 
Суми : Триторія, 2020. 
– Розд. 1.7. – С. 79-90.
5. Велика Д. С. 
Напрями 
вдосконалення 
стратегії розвитку 
торгівельного 
підприємства в умовах 
функціонування 
світової організації 
торгівлі / Д. С. Велика, 
Т. В. Солодовнікова, В. 
О. Черепанова // 
Вісник Нац. техн. ун-
ту «ХПІ» : зб. наук. пр. 
Економічні науки. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – № 28 (1200). – 
С. 37-40.
6. Черепанова В.О., 
Силка І.В. 
Порівняльний аналіз 
щодо використання 
інтелектуальної 
власності в країнах 
світу та в Україні./ 
В.О. Черепанова, 
І.В.Силка // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчуг, 2020. – 
вип. 3(122). – С. 46 – 
53.  DOI: 
10.30929/1995-
0519.2020.3.46-53
7. Черепанова В. О. 
Методичне 
забезпечення ділового 
консультування у 
сфері інжинірингових 
послуг / В.О. 
Черепанова // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. – № 2. 
– С. 12-15. ( 
Издательство - ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр»).
8. Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування стратегії 
розвитку 
підприємства/ В.О. 
Черепанова, Т.В. 
Солодовнікова, Н. 
Мосійчук// 
Економіка, фінанси, 
право. – Київ :  ТОВ 
«Міжнародний бізнес 
центр», 2017. – № 5-1. 
– С. 4-6.
9. Черепанова В.О. 
Удосконалення 
теоретичних основ 
застосування ділового 



консультування в 
Україні / 
В.О.Черепанова 
//Бізнес-інформ 2018. 
– №2. – С.27-33.
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина 1: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (автору 
належить 20 с., 
редакція). 
(Рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
720 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 15 с., 
розділ 5). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
Монографія 
/І.М.Посохов[та ін.]; 
Харківський 
політехнічний ін.-т, 
нац.. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2016. – 450 с. (16 с.)
П.4 Керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукового ступеня: 
Магомедов Муса 
Сергоєвич 
Формування системи 
адаптивного 
управління діяльністю 
коксохімічного 
підприємства : дис. ... 
канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 : галузь 
знань 051 / Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2017. – 379 с.
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
1. Керівник науково-
господарської теми № 



№67552 від 27 серпня 
2015 р. з ДП «УХІН за 
темою: «Техніко-
економічне 
обґрунтування 
способів забезпечення 
виробництва коксу в 
умовах нестабільної 
вугільно-сировинної 
бази коксування» 
(О116 V 000807). 
2. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
К6712 «Управління 
розвитком 
матеріальних та 
нематеріальних 
активів підприємства 
в умовах 
євроінтеграції». 
Термін виконання 
08.2020-08.2022 рр 
(Наказ №315ОД від 
12.08.20 р.). 
(0120U103999).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник з 
методичної роботи 
завідувача кафедри 
менеджменту 
інноваційного 
підприємництва та 
міжнародних 
економічних відносин. 
Протокол засідання 
кафедри № 1 від 29 
серпня 2020 року.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до написання 



контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. –26 
с.
2. Черепанова В.О. 
Методичні вказівки до 
написання 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділове 
консультування». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 
– 12 с.
3. Методичні вказівки 
до написання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Контролінг» 
/Укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –26 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Контролінг»  
/Укладачі 
В.О.Черепанова, 
М.В.Маслак, 
О.І.Подрез. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. –  
60 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання  
контрольних робіт з 
курсу «Ділове 
консультування» 
/укладач 
В.О.Черепанова, 
О.І.Подрез. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2018. – 13 
с.
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Черепанова В.О., 
Новік І.О., Погорєлов 
С.М., Синіговець О.М. 
Маркетингові 
стратегії розвитку    
міжнародних   бізнес-
структур // Маркетинг  
і  цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар.  наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
2. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
проблеми та шляхи 
вирішення / Збірн. 
Тез доповідей 
Міжнар.науково-



практичн. Конф. 
«Економіка, облік, 
фінанси таправо: 
аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» 
(24 жовтня 2019), м. 
Полтава, Україна, Ч.2,  
С.37-38.
3. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
/ Вісн. Економіки 
транспорту і 
промисловості. – 2019. 
– №66 
(спецвипуск),Ч.1. – С. 
34-36.
4. Михайлова М.О., 
Черепанова В.О. 
Сучасні підходи до 
формування цінової 
політики 
підприємства / 
М.О.Михайлова, 
В.О.Черепанова //  
тези доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. /Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: за 
ред. проф. Сокола Є.І. 
– Харків: НТУ «ХПІ». 
– 314 с. (С. 207).
5. Черепанова В.О. 
Інжиніринг як засіб 
впровадження 
інноваційних 
технологій // Матер. 
ІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи  
в умовах глобалізації» 
8-10 листопада 2017 
року, м. Кременчук. – 
Кременчуг : КрНУ, 
2017. – С.147-150.
6. Черепанова В.А., 
Лисаченко П.О. 
Сучасні особливості 
проведення 
антикризового 
управління 
промисловими 
підприємствами // 
Матер.VII науково-
практ. конф. 
«Актуальні питання 
організації та 
управління діяльністю 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання», 
електронне видання. 
– С. 205-207.
7. Черепанова В.О., 
Мосійчук Н.В. 
Стратегія розвитку 
підприємства в умовах 
нестабільної 



економіки // 
Матеріали ХХY 
науково-практичної 
конференції 
МicroCAD -2017 (17-19 
травня 2017 р): у 4 ч., 
Частина III / за ред.. 
проф.. Сокола Є.І. – 
Харків : НТУ, «ХПІ», 
2017. – С.288.
8. Черепанова В. О. 
Управлінське 
консультування – 
засіб розвитку малого 
та середнього бізнесу 
в Україні / В.О. 
Черепанова, М. О. 
Михайлова // 
Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2017» : тр. 
8-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 27 грудня 2017 
р. / ред.: П. Г. 
Перерва, Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 22-24.
9. Черепанова В.О. , 
Іванюженко К.О., 
Колесник А.О.,  
Балабан Д.В. 
Ціноутворення в 
міжнародному 
маркетингу// 
 Матеріали Міжн. 
Наук.-практ. Конф. 
«Маркетинг ххі 
століття: виклики 
змін» (8–10 жовтня 
2020 р.). - Х. : ХДУХТ, 
2020. – 285 с.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українська Асоціація з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(свідоцтво №440 від 
22 жовтня 2018 року).
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-22 
від 15.07.2020 року.
П.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
старший економіст 
Харківської філії 
інституту жирів – 1 рік 
(1979-1980 рр),  
інженер кафедри 
економіки ХПІ по 
госпдоговорній темі 
(керівник доцент 
Чекаліна Е.П.) (1981-
1985 рр). 



П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.) та ДП «УХІН» 
(договір №67/186-
2018 від 1.11.2018 р.).

201240 Гаєвая 
Олександра 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022446, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045410, 
виданий 

15.12.2015

16 Правознавство П. 2, 3, 6, 10, 13, 15, 16
П. 2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Малімон І. І. 
Правовласники проти 
інтернет-гигантів / І. І. 
Малімон, Г. М. 
Гаряєва, О. Л. 
Муренко // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства = Bulletin 
of the National 
Technical University 
«KhPI». Ser. : Actual 
problems of Ukrainian 
society development : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – № 
1. – С. 22-26.
2. Гаєвая О. В. Право 
студентської молоді на 
одержання 
матеріальної 
допомоги / О. В. 
Гаєвая, Л. В. 
Перевалова // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства = Bulletin 
of the National 
Technical University 
«KhPI». Ser. : Actual 
problems of Ukrainian 
society development : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – № 
1. – С. 16-2.
3. Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М., Муренко О.Л. 
Генеза соціальної 
політики // Актуальні 
проблеми держави і 
права.Зб. наук. праць 
Національний 
університет «Одеська 
юридична академія», 
Випуск № 81, 2018. 
С.28 – 34. (Index 
Copernicus).



4. Гаєвая О.В. 
Рейдерство гасел 
(історичний аспект) / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-теотетичної 
конференції « 
Політичні  та правові 
дисонанси в сучасних 
українських реаліях» 
(ХХХ Харківські 
Політологічні 
читання). Фаховий 
Вісник НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, 
2017.- с.96-100. 
http://ek.nlu.edu.ua/cg
i-
bin/irbis64r_01/cgiirbis
_64.exe
5. Гаєвая О.В. Витоки 
держави загального 
добробуту / 
Підприємництво, 
господарство і право, 
щомісячний науково-
практичний журнал 
№9, 2019, Науково-
дослідний інститут 
приватного права і 
підприємництва ім.. 
Академіка Ф. Г. 
Бурчака НАПрН 
України. – 2019. – С. 
147-153.
П. 3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Правове 
регулювання трудових 
відносин : навч. посіб. 
/ Перевалова Л.В., 
Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М. та ін. 
Рекомендовано 
Вченою радою НТУ 
«ХПІ», протокол №6 
від 06.07.2018 р. – 
Харків : ФОП Панов 
А.М., 2018. – 136 с. 
(Власний внесок – 25 
с.).
2. Правознавство : 
навч.-метод. посібник 
для студентів ден. 
форми навчання усіх 
спец. / Л. В. 
Перевалова [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : Панов А. 
М., 2019. – 96 с.
3. Правознавство : 
хрестоматія для 
студентів ден. та 
заочн. форми 
навчання усіх спец. / 
упоряд.: Л. В. 
Перевалова [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : Панов А. 
М., 2019 – 220 с.
П. 6 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 



годин на навчальний 
рік: 
В рамках наукового 
стажування на посаді 
запрошеного лектора 
на факультеті Права і 
Адміністрації, 
кафедра права праці і 
права соціального в 
Університеті ім. А. 
Міцкєвіча, м. 
Познань, Республіка 
Польща з 01.02.2018р. 
по 30.06.2018р., 
здійснювалось 
викладання лекцій з 
навчальних дисциплін 
«Соціальна політика» 
- 30 годин і «Право 
соціального 
забезпечення» -30 
годин,  загальний 
обсяг 60 годин на 
польській мові. 
Сертифікат від 
30.06.2018 р.  
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
факультету соціально-
гуманітарних 
технологій з наукової 
роботи з 2015 р. по 
січень включно 2018 
року. Розпорядження 
ректора № 9  від 
31.01.20 р.
П.13 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів/ 
методичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Правова охорона та 
розпорядження 
правами 
інтелектуальної 



власності: навч.-
метод. посіб. / 
Перевалова Л.В., 
Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М. Лисенко І.В., 
Муренко О.Л. – 
Харків : ФОП Панов 
А.М., 2018. – 160 с.
2. Інформаційне 
право в медіа сфері: 
навч.-метод. посіб. / 
Перевалова Л.В., 
Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М. Лисенко І.В., 
Муренко О.Л. – 
Харків : ФОП Панов 
А.М., 2018. – 191 с.
3. Інформаційне 
право в медіа сфері: 
Конспект лекцій / 
Перевалова Л.В., 
Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М. Лисенко І.В., 
Муренко О.Л. – 
Харків : ФОП Панов 
А.М., 2018. – 163 с.
4. Правове 
регулювання трудових 
відносин : навч. 
посібник / Л. В. 
Перевалова [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : Панов А. 
М., 2018. – 134 с.
П. 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. Гаєвая О.В. Генезис  
вищої школи 
(історичний аспект) / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції  
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації». 
– Х.: НТУ «ХПІ», 
2017. Режим доступу: 
http: // vlavke. сom. Ua
2. Гаєвая О. В. 
Конституція праці в 
праві Європейського 
союзу / О. В. Гаєвая // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 25-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2017, [17-19 
травня 2017 р.] : у 4 ч. 
Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 279.



3. Гаєвая О. В. 
Європейська модель 
соціальної політики / 
О. В. Гаєвая // 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за 
матеріалами Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Духовно-моральнісні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської цивілізації», 
15 - 16 листопада 2018 
р. / ред. О. Г. 
Романовський. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – Вип. 49 (53). – 
С. 13-22.
4. Гаєвая О. В. 
Становлення і 
розвиток 
міжнародного 
трудового права / О. 
В. Гаєвая // Вісник 
Нац. техн. ун-ту 
«ХПІ» : зб. наук. пр. 
Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – № 
40 (1212). – С. 18-22.
5. Гаєвая О.В. 
Формування 
еллінської політичної 
нації. /Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Духовно-моральні 
основи та 
відповідальність 
особистості у долі 
людської 
цивілізації»:зб. наук. 
праць: за 
матер.Міжнарод. 
наук.-практ.конф., 16 
листопада 2016р.-У 
2ч.:Ч.1/за ред. 
О.Г.Романовського, 
Ю.І.Панфілова.-Х.: 
НТУ«ХПІ»,2016, - 410 
Режим доступу: http: 
// vlavke. сom. Ua
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Харківської 
обласної організації 
«Союз юристів 
України». 
Посвідчення № 1189.

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050104 

25 Управління 
ризиками 
транснаціонал
ьних 
корпорацій 
(Частина 2)

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 



Фінанси та 
кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

або Web of Science 
Core Collection:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 



Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 



економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-



188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 



Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 



П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 



вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 



вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 



перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 



політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 



діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 



конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 



Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 



Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 



ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 



забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 



agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050104 

25 Управління 
ризиками 
транснаціонал
ьних 
корпорацій 
(Частина 1)

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 



Фінанси та 
кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

або Web of Science 
Core Collection:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 
Springer Nature 



Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 
міжнародних 



економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-



188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 



Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 



П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 



вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 



вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 



перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 



політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 



діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 



конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 
of Management and 



Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 
євроінтеграції / І. М. 



Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 
травня 2020 р.) / Відп. 



ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 



забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 
opportunities for 



agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

25 Міжнародні 
економічні 
відносини 
(Часть 4)

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 



050104 
Фінанси та 

кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 
and Production, 



Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 
тенденції 



міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 
Science. – 2017. – Iss. 



04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 
промислових 



підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 
монографія / І. М. 



Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 
агентства із 



забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 



підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 
лібералізації ринку 



залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 



Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 
спеціальності, 



керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 



Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 
European Conference 



of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
economic relations and 
risk management / I. 
M. Posokhov, L. P. 
Garnyk // 
Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних відносин 
= Digitalization of 
modern system of 
international economic 
relations : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 листопада 
2019 р. – Київ : КНУ 
ім. Т. Шевченка, 2019. 
– С. 69-71.
12. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. Аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності розвинутих 
країн світу та України: 
Проблеми та шляхи 
вирішення. / 
Економіка, облік, 
фінанси та право: 
аналіз та перспективи 
розвитку: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (24 
жовтня 2019 року): у 7 
ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч.2.59 с. (С. 37-
38).
13. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи 
ціноутворення 
вітчизняних компаній 
на світових товарних 
ринках в умовах 
глобалізації та 



євроінтеграції / І. М. 
Посохов, К. О. Бєлих 
// Стабілізація 
ринкової 
трансформації 
економіки: теорія, 
організація та 
методика: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (21 
грудня 2019 р.). – К.: 
Аналітичний центр 
«Нова Економіка», 
2019. – С. 25-28.
14. Посохов І.М.  
Ключові ризики 
бізнесу в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
/ І.М. Посохов, А.Ю. 
Кабиш, П.А. Падалка 
// International 
Relations, Part 
«Economic Sciences»: 
Ризики в системі 
сучасних 
міжнародних 
економічних 
відносин: виклики та 
можливості: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (26 
листопада 2020 р.). – 
Київ: КНУ ім. 
Шевченко. – № 23. – 
С. 49-52.
15. VIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: 
студентоцентроване 
навчання, викладання 
та оцінювання як 
частина системи 
забезпечення якості 
вищої освіти» (7 
листопада 2019 р.). 
Київ: Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Національний 
університет ім.. Т. 
Шевченка, Інститут 
вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, British 
Council). Сертифікат 
учасника конференції.
16. Посохов І.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
управління ризиками 
машинобудівних 
підприємств / І.М. 
Посохов, А.Ю. Кабиш 
// Теорія та практика 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (13 



травня 2020 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. Черчик. 
– Луцьк, 2020. – 
С.145-147.
17. Посохов І.М. 
Сутність 
превентивного 
управління ризиками 
/ І.М. Посохов, П.А. 
Падалка // 
Менеджмент, 
маркетинг, 
підприємництво: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: збірник тез 
наукових робіт 
учасників 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
13 червня 2020 р.) / 
ГО «Центр 
економічних 
досліджень та 
розвитку». – О.: 
ЦЕДР, 2020. – С. 31-
33.
18. Стратегічне 
управління ризиками 
на підприємстві / І. М. 
Посохов [та ін.] // 
Стратегія 
підприємства: 
підприємницький 
контекст : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17 листопада 
2017 р. – Київ : КНЕУ, 
2017. – С. 41-42. 
19. Марчук Л. С. 
Экономические риски 
интеллектуального 
потенциала на 
промышленном 
предприятии / Л.С. 
Марчук, И. М. 
Посохов // Соціально-
економічні та правові 
чинники розвитку 
національної 
економіки України: 
облікові, аналітичні та 
контрольні аспекти в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 22 
листопада 2018 р. – 
Полтава : ПУЕТ, 2018. 
– С. 309-312.
20. Посохов І. М. 
Особливості 
управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // Актуальні 
питання економіки, 
фінансів, 
менеджменту та права 
в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (2 квітня 
2018 р.): у 5 ч. – 
Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 5. – С. 17-19.
21. Посохов І. М. 



Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості вітчизняних 
підприємств / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Національна 
економіка України в 
умовах європейської 
інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 19-20 жовтня 
2017 р. – Дніпро : 
НМетАУ, 2017. – С. 
546-548.
22. Posokhov Ihor, 
Zhadan Yulia, Korin 
Myroslava, Obruch 
Hanna Developing Risk 
Management 
Framework at Fat-and-
Oil Industry 
Enterprises / Advances 
in Economics, Business 
and Management 
Research, volume 99 
(Proceedings of the 
2019 7th International 
Conference on 
Modeling, Development 
and Strategic 
Management of 
Economic System 
(MDSMES 2019)), 
Pages: 350-354. (Web 
of Science, Scopus).
23. Posokhov Ihor, 
Cherepanova Victoriia, 
Podrez Olha 
Capitalization as a Tool 
for Managing the 
Development of 
Industry and Rail 
Transport / SHS Web 
Conf. Volume 67, 2019, 
Fifteenth Scientific and 
Practical International 
Conference 
«International 
Transport 
Infrastructure, 
Industrial Centers and 
Corporate Logistics» 
(NTI-UkrSURT 2019).
24. Posokhov I. 
Coherence between 
green industrialization 
and achieving 
sustainable 
development goals on 
local and global levels: 
Ukrainian drift / I.  
Posokhov, L. Garnyk, V. 
Sherstyuk // 
Теоретичні та 
практичні питання 
узгодження інтересів 
розвитку 
територіальної 
системи: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(31 жовтня 2020 р.). –  
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2020. – С. 
79-81.
25. Garnyk L., Pererva 
P., Posokhov I., 
Shykhalieva R. Export 



opportunities for 
agrifood industry in 
Ukraine: key players on 
Halal certification 
market // 
Перспективи еко-
інноваційного 
розвитку 
сільськогосподарськог
о виробництва : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Полтава, 20 листопада 
2020). Полтава : РВВ 
ПДАУ, 2020. С. 104-
110.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
посвідчення члена 
«Української асоціації 
економістів-
міжнародників» (з 
2018 року) 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml); 
посвідчення № 433 
члена «Української 
асоціації з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти» 
(УАРМБО) від 22 
жовтня 2018 року;
член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат № 07.01-
23 від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій з ПП 
«Регіональний 
інститут системних 
досліджень» терміном 
на чотири роки (з. 
1.10.2018 по 1.12.2022 
р.).
2. «Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
галузевими і 
підприємницькими 
ризиками» (№ ДР 
0118U007156)  договір 
№ 66774 від 
08.10.2018 р. 
терміном на 5 років  
ТОВ «РОТЕСТ».

132981 Посохов Ігор 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2000, 

25 Міжнародні 
економічні 
відносини 
(Часть 3)

П. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18
П.1 Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 



спеціальність: 
050104 

Фінанси та 
кредит, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004170, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059545, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033201, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

професора AП 
000639, 
виданий 

18.12.2018

рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
5 наукових 
публікацій, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus та 
Web of Science Core 
Collection:
1. Posokhov I.M. The 
impact of the threshold 
indication system on 
Ukraine’s gross public 
and corporate debt 
(англ. мова)  / І. М. 
Posokhov, I. A. 
Herashchenko, М. U. 
Gliznutsa // Economic 
Annals-ХХІ. – 2017. – 
№ 167 (9-10). – С. 43-
48. (Scopus). 
http://soskin.info/en/e
a/2017/167-9-
10/Economic-Annals-
contents-V167-09
2. Посохов І.М. Стрес-
тестування як 
актуальний 
інструмент ризик-
менеджменту сучасної 
банківської системи 
України  / І.М. 
Посохов, О.О. 
Ходирєва // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 1, № 24. – 
С. 53-62. (Web of 
Science). 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/127803
3. Posokhov I.M. 
Modern Approaches to 
Ensuring the 
Competitiveness of 
Railway Transport in 
the Context of the 
European Integration / 
I.M. Posokhov, E.V. 
Chepizhko // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol 7, No 
4.3 (2018): Special 
Issue 3, Pages: 497-501. 
DOI: 
10.14419/ijet.v7i4.3.1992
3 (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Scopus). 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/issue/view/394
4. Posokhov I.M., 
Chepizhko, E.V, 
Haevskaya V.A.  
Management of 
Enterprise 
Competitiveness Based 
on the Evolutionary-
Institutional Approach 
/ FarEastСon 2018: 
Smart Technologies and 
Innovations in Design 
for Control of 
Technological Processes 
and Objects: Economy 



and Production, 
Springer Nature 
Switzerland AG, 2019. – 
Volume 139. (Web of 
Science, Scopus).
5. Posokhov I.M. 
Zhadan U. V. Improved 
of approaches to the 
risk classification of 
industrial enterprises. 
Менеджмент и 
маркетинг інновацій. 
– 2016. – № 4. – С. 
285-300. (міжнародна 
публікація, 
наукометрична база 
Web of Science). 
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/journals/2016/4
/285-300
П.2 Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
13 наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України та 
наукометричні бази, 
за виключенням 
Scopus та Web of 
Science Core Collection, 
основні з них:
1. Posokhov I. Main 
directions for 
improvement 
international 
competitiveness of 
Ukraine in the context 
of European integration 
/ I. Posokhov, E. 
Сhepizhko // The 
Economics of the XXI 
Century: Current State 
and Development 
Prospects: collective 
monogr. – London : 
Sciemcee Publishing, 
2018. – P. 374-386.
2. Посохов І.М. Місце 
інноваційного 
потенціалу у 
міжнародних 
економічних 
відносинах / І.М. 
Посохов, І.О. Новік, 
О.М. Синіговець // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», Розділ 
Світове господарство і 
міжнародні 
економічні відносини. 
– 2019. – Вип. 38. – С. 
4-12. (фахове 
видання).
3. Посохов І.М. 
Комплексна 
технологія управління 
ризиками у 
міжнародному бізнесі 
/ І.М. Посохов, Ю.В. 
Жадан // Сучасні 



тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
131-144.
4. Посохов І.М. 
Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках / І.М. Посохов 
// Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – С. 
237-250.
5. Посохов І.М. 
Дослідження 
державної політики 
регулювання ризику в 
країнах ЄС / І.М. 
Посохов. // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – Київ: 
аудиторська фірма 
«Аналітик» спільно з 
Академією 
муніципального 
управління. – 2016. – 
№ 2. – С. 8-12. (фахове 
видання, 
наукометрична база 
Index Copernicus).
6. Посохов І.М. 
Сучасні форми 
міжнародних 
економічних відносин 
/ І.М. Посохов, О.М. 
Синіговець, І.О. Новік  
// Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченко. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини. 
– 2020. ¬– (у друці).
7. Posokhov I. Research 
of risk management 
trends in Ukraine / I. 
Posokhov, O. 
Khodyrieva // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства = 
Technology audit and 
production reserves. – 
2017. – Vol. 3, iss. 5 
(35). – P. 9-13. (фахове 
видання).
8. Posokhov I. M. 
Evolution of theoretical 
approaches to the 
competitiveness 
conception / I. M. 
Posokhov, E. V. 
Chepizhko // 
Theoretical & Applied 



Science. – 2017. – Iss. 
04, vol. 48. – P. 177-
188. (міжнародна 
публікація, науко-
метричні бази: 
Thomson Reuters). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/30662
9. Posokhov I.M. 
Methodological 
approach to predicting 
producer prices for 
petroleum products / 
I.M. Posokhov, N.A. 
Gorenko, V.V. Chelak // 
Науковий вісник 
Полісся. – 2018. – № 
2. – С. 147-153. 
http://nvp.stu.cn.ua/uk
/news/item/1022-
posokhov-i-m-horenko-
n-a-chelak-v-v-
methodological-
approach-to-predicting-
producer-prices-for-
petroleum-
products.html
10. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України на основі 
нормативів / І. М. 
Посохов, Ю. В. Жадан 
// Вісник Одеського 
національного 
університету. – 2018. – 
Том 23. Випуск 8(73). 
– С. - 96-102. (фахове 
видання).
11. Жадан Ю. В. 
Маржинальний аналіз 
підприємства олійно-
жирової галузі в 
умовах 
невизначеності і 
ризику / Ю. В. Жадан, 
І. М. Посохов // Бізнес 
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 252-260. 
(фахове видання).
12. Жадан Ю. В. 
Застосування науково-
методичного 
частотного підходу до 
комплексної 
кількісної оцінки 
фінансово-
економічних ризиків 
підприємств олійно-
жирової галузі 
України / Ю. В. 
Жадан, І. М. Посохов 
// Бізнес Інформ. – 
2019. – №3. – C. 255–
264. (фахове 
видання).
13. Посохов І.М. 
Науково-методичний 
підхід до обчислення 
оптимального рівня 
франшизи 
страховими 
компаніями України, 
як складова систем 
управління ризиками 



промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 
методологія: 



монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 
Національного 



агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 



відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 
транспорту в умовах 



лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад. І. 



М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) зі 



спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 
науково-популярних 



та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 
світової економіки : 



зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
транспорту в умовах 
європейської 
інтеграції / І. М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // Технології 
та інфраструктура 
транспорту : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2018 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. – С. 
425-427.
6. Посохов І.М. 
Зовнішній борг 
України: перспективи 
розвитку та методи 
управління // І.М. 
Посохов, А.Р. Лаврук 
// Економічний 
потенціал країни: 
наукові підходи та 
практика реалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
2 березня 2019 р.) / 
відп. за випуск д.е.н., 
проф. С. О. 
Якубовський. – Одеса 
: ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2019. – 
132 с.
7. Посохов І.М., 
Черепанова В.О., 
Подрез О.І. 
Міжнародні фінанси – 
інструмент сталого 
розвитку Укрзалізниці 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика : тези доп. 
міжнар. наук.-техн. 
конф., 14-16 травня 
2019 р. – Харків : 
УкрДУЗТ, 2019. – С. 
425-427.
8. Posokhov I. The 
problem of Ukraine`s 
external debt and ways 
to overcome it / I. 
Posokhov, A. Kolesnyk 
// Eastern European 
Conference of 
Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
341-343.
9. Posokhov I. 
Investment risks in the 
global real estate 
market / I. Posokhov, 
A. Potkalo, C. 
Pokryshko // Eastern 



European Conference 
of Management and 
Economics : proc. of the 
1st Intern. Sci. Conf., 
May 24, 2019. – 
Ljubljana, Slovenia : 
Ljubljana School of 
Business, 2019. – P. 
360-362.
10. Посохов І.М., 
Золенко В. Роль 
фінансової 
глобалізації у 
розвитку світового 
фінансового ринку / 
XXIV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми і 
перспективи 
інноваційного 
розвитку економіки в 
контексті інтеграції 
України в 
Європейський 
науково-інноваційний 
простір» 19 – 21 
червня 2019 р. (Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет). – С. 86-
88.
11. Posokhov I. M. 
Digital assets and 
crypto currencies in the 
context of international 
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як складова систем 



управління ризиками 
промислових 
підприємств / І. М. 
Посохов, П.О. 
Іващенко, Ю.В. Жадан 
// Проблеми 
системного підходу в 
економіці. – 2019. – 
№ 1(69). – С. 19-25. 
(фахове видання).
П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії:
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / 
І.М.Посохов, 
В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с.: іл. (авторський 
внесок 250 с., 
редакція, розділ 1, 4, 
6, 8). (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
2. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том І: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 162 
с., розділ 1,3). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
3.  Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина ІІ: Том ІІ: 
навч. посібник / І.М. 
Посохов, В.Г.Дюжев, 
В.О.Черепанова та ін. 
– Харків: 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
702 с.: іл. (авторський 
внесок редакція, 48 с., 
розділ 6). (Гриф 
вченої ради НТУ 
«ХПІ»).
4. Посохов І.М. 
Управління 
підприємницькою 
діяльністю: 
магістерський курс: 
Навчальний посібник. 
/ І.М. Посохов; За ред. 
Перерви П.Г. доц. 
Пантелєєв М. С. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 1100 (103) с. 
(автором підготовлено 
розділ 6 Європейська 
економічна інтеграція 
та інноваційна 
політика ЄС – 103 с.).
5. Посохов І.М. 
Управління ризиками 
промислових 
підприємств: теорія та 



методологія: 
монографія / І. М. 
Посохов, Ю.В. Жадан, 
П. Падалка, О.В. 
Чепіжко, А.Ю. Кабиш. 
– Харків : Іванченко І. 
С., 2020. – 175 с. 
(англ.. мова).
6. Posokhov I., 
Сhepizhko E. (2019) 
Modern condition and 
efficiency of the 
activities of engineering 
enterprises of Ukraine. 
Emergence of public 
development: financial 
and legal aspects: 
monograph /Yu. 
Pasichnyk and etc.: [Ed. 
by Doctor of Economic 
Sciences, Prof. 
Pasichnyk Yu.] : 
Collective monograph. - 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
United Kingdom, 2019. 
- 737 р. ISBN 978-2-
5494-0318-5
7. Посохов І.М., 
Кабиш А. Ю. 
Сучасний стан та 
тенденції розвитку 
транспортного 
машинобудування 
України / Ensuring 
national economic 
security in the context 
of geopolitical 
transformations: 
monograph / ed. L. L. 
Kalinichenko. – 
Przeworsk : WSSG, 
2019. – P. 104-114.
8. Сучасні тенденції 
міжнародних 
економічних відносин. 
Економічна інтеграція 
України у світове 
господарство: кол. 
монографія / За ред. 
І.М. Посохова, П.Г. 
Перерви, О.Д. 
Матросова, В.Г. 
Дюжева, В.О. 
Матросової. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. – 
450 с. (Гриф вченої 
ради НТУ «ХПІ»).
П.5 Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
ТЕМПУС: 
Набуття професійних і 
підприємницьких 
навичок через освіту 
та консультування. 
(544202-2013-АТ-
TEMPUS-JPHES). 
Науковий керівник 
проф. Савченко О.І..
Довідка про участь у 
міжнародному проекті 
НТУ «ХПІ» № 66-
05/120 від 14.07.2016, 
підписана 
проректором з 
міжнародної роботи 
Г.С. Хрипуновим.
П.7 Робота у складі 
експертних рад:
Експерт 



Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
акредитації за 
спеціальностями 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 073 
«Менеджмент» 
(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1ySz
gC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5
Jl1UcxaMM4f2Ffws/edi
t#gid=2037659752). 
П.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:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) (К6702 
«Управління 
ризиками та 
конкурентоспроможні
стю промислових 
підприємств в умовах 
невизначеності 
ринкової середи», 
2016-2019 н. р., Номер 
державної реєстрації 
НДР: № 
0117U004810). Наказ 
НТУ «ХПІ» №569 ОД 
від 05.12.2016 р.
Член редакційної 
колегії наукового 
видання:
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісник НТУ 
ХПІ», серія 
Економічні науки 
(http://es.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam).
2. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Вісника 
економіки транспорту 
і промисловості», 
серія Економічні 
науки Української 
державної Академії 
залізничного 
транспорту 
(http://btie.kart.edu.ua
/about/editorialTeam).
П.10 Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 



іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
«Організації 
виробництва та 
управління 
персоналом» 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (2016-2017 
н.р.). Наказ НТУ 
«ХПІ» № 212 від 
9.02.2017 р.
2. Гарант освітньої 
програми Міжнародні 
економічні відносини 
зі спеціальності 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
81ОД від 12.02.2020 р.
П.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 Д 
64.050.02 «НТУ ХПІ» 
з захисту докторських 
дисертацій – 
спеціальність 
08.00.04 економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). (з 2015 р. - 
по т. ч.). Наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Остапюка Бориса 
Борисовича на тему 
«Управління 
економічною 
безпекою підприємств 
залізничного 



транспорту в умовах 
лібералізації ринку 
залізничних 
перевезень» за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 
Спеціалізована вчена 
рада Д.64.820.05, 
УкрДУЗТ, 6.12.2019 р.
П. 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. Програми для 
проведення вступних 
випробувань за фахом 
при зарахуванні на 
навчання за освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» на 
2-3 курс : зі спец. 292 
Міжнародні 
економічні відносини 
: спеціаліз. 292-1 
«Міжнародні бізнес-
структури», спеціаліз. 
292-2 «Міжнародна 
економіка» / уклад. І. 
М. Посохов ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 15 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36631 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародний 
бізнес» / уклад. І. М. 
Посохов, Д. В. Райко ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 13 с. 
(авторський внесок – 7 
с.). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28413 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 



відносини» / уклад. І. 
М. Посохов ; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28415 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни «Ризик-
менеджмент у 
міжнародному 
бізнесі» / уклад. І. М. 
Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28412
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками 
транснаціональних 
корпорацій» / уклад. 
І. М. Посохов; 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28409 
6. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» з 
дисципліни 
«Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках» / уклад. І. М. 
Посохов; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 12 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/28411 
П.14 Робота у складі 
організаційного 
комітету /журі/ 
апеляційної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт) зі 
спеціальності, 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призові місця 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науково-популярних 
есе «Трансформація 
сучасної світо 
системи» 
(організатори 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет та 
Українська асоціація 
зовнішньої політики) 
галузь знань: 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», студентка 
НТУ ХПІ Лаврук А.І. 
вийшла у ІІ тур 
конкурсу (було обрано 
15 найкращих робіт) 
(https://www.knteu.kie
v.ua/blog/read/?
pid=28300&uk).
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
студенток 2 курсу 
спеціальності 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» Потькало 
Анна Федорівна, 
Покришко Катерина 
Сергіївна, група БЕМ-
97 Б (ЕК), які взяли 
участь у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт «Black 
Sea Science» (Одеська 
національна академія 
харчових технологій, 
2018-2019 н.р.) та 
отримали результат 
79,7 балів з 90 
можливих та зайняли 
четверте місце зі 142 
робіт та нагороджені 
сертифікатами 
учасника 
(https://drive.google.co
m/drive/folders/13Xzw
6i3ev1pQ_cpf8bMnni0
AWT58-g7s?
usp=sharing)
П.15 Наявність 



науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Посохов И. М. 
Управління 
організаційно-
економічним 
механізмом 
конкурентоспроможн
ості підприємства (на 
основі світового 
досвіду) / І. М. 
Посохов, Е. В. 
Чепіжко // Вісник 
економіки транспорту 
і промисловості : зб. 
наук.-практ. ст. / гол. 
ред. В. Л. Дикань. – 
Харків : УкрДУЗТ, 
2017. – № 58 : 
Додаток. – С. 235-238. 
(рос.мов.)
2. Посохов І. М. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
ТНК в Україні / І. М. 
Посохов, М. Ю. 
Курочкіна // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
економіки у 2018 році: 
аналітичний та 
теоретико-
методологічний 
аспекти», 1 грудня 
2018 р. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечникова: 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
2018.– С. 40-41.
3. Посохов І. М. 
Підходи щодо 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості України (на 
основі світового 
досвіду) / І.М. 
Посохов, О. В. 
Чепіжко // 
Інноваційний 
розвиток 
інформаційного 
суспільства: 
економіко-
управлінські, правові 
та соціокультурні 
аспекти : зб. 
матеріалів 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і 
молодих учених, 14 
грудня 2017 р. – 
Чернігів : ЧНТУ, 2017. 
– С. 74-76.
4. Посохов І. М. 
Сучасні міжнародні 
стандарти ризик-
менеджменту / І. М. 
Посохов, О. О. 
Ходирєва, Г. Ю. 
Кабиш // Сучасні 
тенденції розвитку 



світової економіки : 
зб. матеріалів 9-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Харків : ХНАДУ, 
2017. – Т. 2. – С. 77-78.
5. Посохов І. М. 
Сучасні підходи до 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості залізничного 
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М619dіа.е, БЕМ-
М720в.е, БЕМ-
М720iв.е), 
«Економічна 
інформатика» в обсязі 
160 год. (БЕМ-
710diв.е, БЕМ-520а.е, 
БЕМ-620а.е, БЕМ720 
в.е), «Інформаційні 
технології в 
менеджменті» в обсязі 
80 год. (БЕМ-
518а.е,іа.е, БЕМ-
618а.е,іа.е, БЕМ-
718в.е,ів.е,dів.е).
П.8 Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
«Підвищення 
споживчої 
привабливості послуг 
підприємства» № 
88891. Номер 
державної реєстрації 
НДР: П0119U02562 
выд від 11.01.2019 р.
П.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. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку» / уклад. 
Н.С. Краснокутська; 
І.М. Посохов, К.М. 
Сокол; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 18 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення  
практичних занять 
студентів з 
дисципліни 
«Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку» / уклад. 
Н.С. Краснокутська; 
І.М. Посохов, К.М. 
Сокол; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 30 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
комплексної 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Міжнародні стратегії 
економічного 
розвитку» / уклад. 
Н.С. Краснокутська; 
І.М. Посохов, К.М. 
Сокол; Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – 30 с.
4. Сокол К.М. 
Інвестування. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 
«Економічна 
кібернетика». – 
Харків: «Моделіст» 
2017. – 30 с.
5. Сокол К.М. 
Менеджмент. 
Методичні вказівки до 
практичних занять 
студентів 
спеціальності 
«Економічна 
кібернетика». – 
Харків: «Моделіст», 
2017. – 30 с.
6. Сокол К.М. 
Менеджмент. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів 



спеціальності 
«Економічна 
кібернетика». – 
Харків: «Моделіст», 
2017. – 30 с.
П.14 Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком:
«Європейська 
економічна 
інтеграція» зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини». Наказ 
НТУ «ХПІ» № 113 ОД 
від 28.02.2019 «Про 
затвердження 
студентських науково-
творчих об'єднань».
П.15 Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю п’ять 
публікацій:
1. Перерва П.Г., 
Максименко Я.А., 
Сокол К.В., Климова 
С.О., Гарник Л.П. 
Технології інтернет-
маркетингу в 
міжнародному бізнесі  
// Маркетинг  і  
цифрові  технології:  
Зб.  матеріалів  ІV  
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 24–25 вересня 
2020 р./ ОНПУ. Одеса: 
ТЕС, 2020. ‒ С.65-66.
П.16 Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
«Української асоціації 
фахівців 
інформаційних 
технологій» 
(http://www.uaitp.org),
«Всеукраїнської 
асоціації економістів – 
міжнародників» 
(http://www.ugouaem.
com/about/members.ht
ml);
Член товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
(секція інноваційного 
розвитку 
міжнародних бізнес-
структур) – 
сертифікат №07.01-21 
від 15.07.2020 року.
П.18 Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій. Наукове 
консультування за 
темою  



«Інформаційне 
забезпечення 
маркетингової 
діяльності 
підприємства» № ДР 
88/246-2019 від 
25.03.19 терміном на 5 
років.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН-5
- вміти складати 
бухгалтерську та 
оперативну 
звітність, 
обчислювати 
показники 
діяльності 
підприємства, 
організації та 
установи, у тому 
числі по 
зовнішньоекономіч
ній діяльності 
суб'єктів 
господарювання;
- уміти 
здійснювати 
контроль за 
раціональним 
формуванням та 
використанням 
централізованих 
та 
децентралізованих 
грошових фондів 
підприємства при 
здійснення 
зовнішньоекономіч
ної діяльності;
- вміти 
здійснювати облік, 
валютно-фінансове 
та банківське 
обслуговування  
зовнішньоекономіч
них операцій;
- вміти проводити 
фінансовий 
контроль за 
відносинами 
підприємства з 
комерційними 
банками щодо 
відкриття 
рахунків;
- вміти 
здійснювати 
розрахунково-
касового 
обслуговування, 
відкриття 

Бухгалтерський облік Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



депозитів і 
отримання 
кредитів.

ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР11. 
Обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.

Міжнародна 
економічна інтеграція

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, курсовий проект.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР02. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 
письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.
ПР05. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоконтролю), 
бути зрозумілим 
для представників 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 

Основи академічної 
доброчесності

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті, толерантності 
та поваги до них.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР20. 
Відстоювати 
національні 
інтереси України з 
урахуванням 
безпекової 
компоненти 
міжнародних 
економічних 
відносин.
ПР22. 
Застосовувати 
відповідні методи, 
правила і принципи 
функціонування 

Розвиток ЗЕД України Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



міжнародних 
економічних 
відносин для 
розвитку 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
України.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.
ПР06. Планувати, 
організовувати, 
мотивувати, 
оцінювати та 
підвищувати 
результативність 
колективної праці, 
здійснювати 
дослідження в групі 
під керівництвом 
лідера, з 
урахуванням вимог 
та особливостей 
сьогодення в умовах 
обмеженості часу.
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР18. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР20. 

Основи міжнародного 
менеджменту та 
маркетингу

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



Відстоювати 
національні 
інтереси України з 
урахуванням 
безпекової 
компоненти 
міжнародних 
економічних 
відносин.

ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР12. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.
ПР14. Розуміти і 
застосовувати 
теорії, принципи, 
засоби й 
інструменти 
реалізації 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин.
ПР16. 
Демонструвати 
знання про стан 
досліджень 
міжнародних 
економічних 
відносин та 
світового 
господарства у 
міждисциплінарно
му поєднанні із 
політичними, 
юридичними, 
природничими 
науками.
ПР18. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 

Оцінювання 
результатів 
міжнародних бізнес-
структур

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.

ПР05. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоконтролю), 
бути зрозумілим 
для представників 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті, толерантності 
та поваги до них.
ПР06. Планувати, 
організовувати, 
мотивувати, 
оцінювати та 
підвищувати 
результативність 
колективної праці, 
здійснювати 
дослідження в групі 
під керівництвом 
лідера, з 
урахуванням вимог 
та особливостей 
сьогодення в умовах 
обмеженості часу.
ПР23. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
життя з метою 
підтримки 
професійної 
компетентності 
на високому рівні.

Самоменеджмент у 
сфері міжнародних 
економічних відносин

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 

Світове господарство 
та міжнародні 
економічні відносини

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР12. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.

ПР10. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
суб’єктів 
міжнародних 
відносин та 
моделей їх 
економічного 
розвитку.
ПР12. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.
ПР18. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-

Середовище 
міжнародних 
економічних відносин 
та моделі 
економічного 
розвитку

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



часових зв’язків.
ПР24. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно-
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР11. 
Обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.
ПР23. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
життя з метою 
підтримки 
професійної 
компетентності 
на високому рівні.

Тренінг: практика 
міжнародних 
економічних відносин

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.

ПР14. Розуміти і 
застосовувати 
теорії, принципи, 
засоби й 
інструменти 

Управління ризиками 
транснаціональних 
корпорацій

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, курсовий проект.
Підсумковий контроль 



реалізації 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин.
ПР18. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР20. 
Відстоювати 
національні 
інтереси України з 
урахуванням 
безпекової 
компоненти 
міжнародних 
економічних 
відносин.

бібліотеці. проводиться у формі  
екзамену.

ПР14. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх  
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
результативність 
їх функціонування.
ПР16. Розуміти та 
застосовувати 
базові знання 
основних 
нормативно-
правових актів і 
довідкових 
матеріалів, чинних 
стандартів і 
технічних умов, 
інструкцій та 
інших нормативно- 
розпорядчих 
документів у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин. ПР17. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
середовища 
міжнародних 
відносин та 
моделей 
економічного 
розвитку.

Міжнародні стандарти 
фінансової звітності 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР02. Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички тайм- 

Основи міжнародного 
менеджменту 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.



менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР12. 
Досліджувати та 
ідентифікувати 
функціональні 
області та їх 
взаємозв’язки, 
налагоджувати 
комунікації між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня.

науковими джерелами в 
бібліотеці.

Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР08. Планувати, 
організовувати, 
мотивувати, 
оцінювати та 
підвищувати 
результативність 
колективної праці, 
здійснювати 
дослідження в групі 
під керівництвом 
лідера, з 
урахуванням вимог 
та особливостей 
сьогодення в умовах 
обмеженості часу.
ПР09. Розробляти 
та реалізовувати 
міжнародні 
проекти, 
працювати в 
проектних групах, 
мотивувати людей 
і рухатися до 
спільної мети, 
діяти соціально-
відповідально та 
свідомо.
ПР10. 
Застосовувати 

Економіка України в 
умовах світової 
інтеграції

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



набуті знання, 
розуміти 
предметну 
область та 
професію на 
практиці, бути 
відкритим до 
застосування 
знань з 
урахуванням 
конкретних 
ситуацій.
ПР12. 
Досліджувати та 
ідентифікувати 
функціональні 
області та їх 
взаємозв’язки, 
налагоджувати 
комунікації між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня.
ПР13. Визначати 
причини, типи та 
характер 
міжнародних 
конфліктів і 
суперечок, 
обґрунтовувати і 
застосовувати 
економічні та 
дипломатичні 
методи їх 
вирішення на 
міжнародному 
рівні, відстоюючи 
національні 
інтереси.
ПР15. 
Ідентифікувати, 
обговорювати та 
бути учасником 
ділових 
міжнародних 
організаційно-
правових відносин, 
обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.
ПР19. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
світогосподарськог
о розвитку; 
визначати 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики.
ПР20. Володіти 
базовими 
категоріями, 
новітніми 
теоріями,
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 



відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР23. 
Відстоювати 
національні 
інтереси з 
урахуванням 
безпекової 
компонтенти 
міжнародних 
економічних 
відносин.

ПР04. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та  
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення. 
ПР14. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх  
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
результативність 
їх функціонування.
ПР18. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно- 
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків, 
ілюструвати і 
презентувати 
результати 
оцінювання, 
підсумовувати та 
розробляти 
рекомендації, 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

Міжнародна 
інформаційно-
аналітична діяльність

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.



ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР14. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх  
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
результативність 
їх функціонування.
ПР18. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно- 
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків, 
ілюструвати і 
презентувати 
результати 
оцінювання, 
підсумовувати та 
розробляти 
рекомендації, 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.
ПР21. Підбирати і 
вміло 
застосовувати 
аналітичний 
інструментарій 
дослідження стану 
та  перспектив 
розвитку окремих 

Міжнародний кредит 
та банківська справа

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



сегментів 
міжнародних 
ринків товарів і 
послуг з 
використанням 
сучасних знань про 
методи, форми й 
інструменти 
регулювання 
міжнародної 
торгівлі. 
ПР02. Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички тайм- 
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР20. Володіти 
базовими 
категоріями, 
новітніми 

Міжнародні 
економічні відносини 
(часть 1) 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



теоріями, 
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.
ПР25. Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах.
ПР26. 
Застосовувати 
набуті знання 
щодо фактів, 
методів, правил і 
принципів 
функціонування 
міжнародних 
економічних 
відносин у 
конкретних 
практичних 
ситуаціях.

ПР02. Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички тайм- 
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 

Міжнародні 
економічні відносини 
(Часть 2) 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР20. Володіти 
базовими 
категоріями, 
новітніми 
теоріями, 
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 



фахових знань.
ПР25. Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах.
ПР26. 
Застосовувати 
набуті знання 
щодо фактів, 
методів, правил і 
принципів 
функціонування 
міжнародних 
економічних 
відносин у 
конкретних 
практичних 
ситуаціях.

ПР02. Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички тайм- 
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 

Міжнародні 
економічні відносини 
(Часть 3)

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР20. Володіти 
базовими 
категоріями, 
новітніми 
теоріями, 
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.
ПР25. Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах.
ПР26. 
Застосовувати 
набуті знання 
щодо фактів, 
методів, правил і 
принципів 
функціонування 
міжнародних 
економічних 
відносин у 
конкретних 
практичних 
ситуаціях.

ПР02. Мислити 
креативно та 
критично, мати 
навички тайм- 
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 

Міжнародні 
економічні відносини 
(Часть 4)

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, курсовий проект.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР20. Володіти 
базовими 
категоріями, 
новітніми 
теоріями, 
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 



людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.
ПР25. Формувати 
додаткові 
компетентності 
шляхом 
самонавчання, 
участі у тренінгах, 
сертифікаційних і 
грантових 
програмах.
ПР26. 
Застосовувати 
набуті знання 
щодо фактів, 
методів, правил і 
принципів 
функціонування 
міжнародних 
економічних 
відносин у 
конкретних 
практичних 
ситуаціях.

ПР06. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР09. Розробляти 
та реалізовувати 
міжнародні 
проекти, 
працювати в 
проектних групах, 
мотивувати людей 
і рухатися до 
спільної мети, 
діяти соціально-
відповідально та 
свідомо.
ПР17. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
середовища 
міжнародних 
відносин та 
моделей 
економічного 
розвитку.
ПР20. Володіти 

Основи світової 
економіки

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



базовими 
категоріями, 
новітніми 
теоріями,
концепціями, 
технологіями та 
методами у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин з 
урахуванням їх 
основних форм, 
зокрема: 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій. 
ПР22. 
Застосовувати 
базові знання, 
аналізуючи теорії, 
принципи, засоби й 
інструменти 
реалізації 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин.
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.

ПР15. 
Ідентифікувати, 
обговорювати та 
бути учасником 
ділових 
міжнародних 
організаційно-
правових відносин, 
обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.
ПР24. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.

Світова і конкурентна 
політика країн 
Європейського союзу

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР06. 
Досліджувати 

Управління ризиками 
транснаціональних 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 



економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 
спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР11. 
Демонструвати 
знання та навички 
з ведення ділового 
протоколу та 
ділового етикету у 
сфері міжнародних 
економічних 
відносин, 
враховуючи 
особливості 
міжкультурного 
спілкування на 
професійному та 
соціальному рівнях, 
включаючи усну та 
письмову 
комунікацію 
державною та 
іноземними 
мовами.
ПР12. 
Досліджувати та 
ідентифікувати 
функціональні 
області та їх 
взаємозв’язки, 
налагоджувати 
комунікації між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня.
ПР17. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
середовища 

корпорацій (Частина 
1)

лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



міжнародних 
відносин та 
моделей 
економічного 
розвитку.
РН-7
– вміти 
забезпечити 
підприємство в 
потрібній 
кількості й якості 
персоналу на 
поточний період і 
на перспективу;
– вміти 
організовувати та 
управляти 
персоналом, 
використовуючи 
досвід світових 
ринків праці;
– вміти 
здійснювати 
контроль за 
роботою підлеглих;
– вміти 
створювати рівні 
можливості для 
ефективності 
праці та 
раціональної 
зайнятості 
працівників, 
стабільного і 
рівномірного 
завантаження 
протягом робочого 
періоду;
– знати потреби 
працівника та 
забезпечити 
виконання його 
психофізіологічних 
даних до вимог 
робочого місця;
– вміти 
забезпечити 
максимальне 
виконання різних 
операцій на 
робочому місці.

Управління 
персоналом 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР06. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР07. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоменеджменту
), бути критичним 
і самокритичним, 
розуміти 
детермінанти 
впливу на 

Управління ризиками 
транснаціональних 
корпорацій (Частина 
2)

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, курсовий проект.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



спілкування з 
представниками 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з  
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті та поваги до 
них.
ПР11. 
Демонструвати 
знання та навички 
з ведення ділового 
протоколу та 
ділового етикету у 
сфері міжнародних 
економічних 
відносин, 
враховуючи 
особливості 
міжкультурного 
спілкування на 
професійному та 
соціальному рівнях, 
включаючи усну та 
письмову 
комунікацію 
державною та 
іноземними 
мовами.
ПР12. 
Досліджувати та 
ідентифікувати 
функціональні 
області та їх 
взаємозв’язки, 
налагоджувати 
комунікації між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня.
ПР17. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
середовища 
міжнародних 
відносин та 
моделей 
економічного 
розвитку.

РНз-7
– знати означення 
математичних 
понять, термінів, 
правил, теорем, 
передбачених 
програмою, 
математичні 
моделі економічних 
задач;
– володіти мовою 
математичних 
понять,  
здійснювати 
математичні 
операції над 
числами, 
символами, 
множинами, 
функціями;

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



– уміти оперувати 
рівняннями й 
нерівностями, 
розрахунковими 
математичними 
інструментами;
– вміти ставити 
проблеми, 
розв’язувати їх, 
аналізувати 
добуті 
результати.
РНз-8
– знати 
закономірності 
масових випадкових 
явищ та вміти 
проводити 
дослідження 
взаємозв’язків між 
випадковими 
подіями;
– знати основний 
метод теорії 
ймовірностей, який 
полягає у  побудові 
ймовірнісних 
моделей;
– знати засоби та 
прийоми наукового 
аналізу даних, що 
відносяться до 
масових явищ;
– вміти визначати 
узагальнюючі 
характеристики і 
виявляти 
статистичні 
закономірності;
– знати вибірковий 
метод 
математичної 
статистики.

ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР10. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
суб’єктів 
міжнародних 
відносин та 
моделей їх 
економічного 

Міжнародні 
економічні відносини

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
заліків.



розвитку.
ПР11. 
Обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов 
реалізації форм 
міжнародних 
економічних 
відносин на мега-, 
макро-, мезо- і 
мікрорівнях.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР12. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.
ПР13. Підбирати і 
вміло 
застосовувати 
аналітичний 
інструментарій 
дослідження стану 
та перспектив 
розвитку окремих 
сегментів 
міжнародних 
ринків товарів і 
послуг з 
використанням 
сучасних знань про 
методи, форми й 
інструменти 
регулювання 
міжнародної 
торгівлі.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 

Міжнародна торгівля 
та економічне 
співробітництво

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі заліків.



заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.
ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 
розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР10. 
Ідентифіковувати 
та виокремлювати 
особливості 
функціонування 
суб’єктів 
міжнародних 
відносин та 
моделей їх 
економічного 
розвитку.
ПР24. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно-
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 

Міжнародна 
економіка

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

ПР01. 
Відповідально 
ставитися до 
професійного 
самовдосконалення, 
усвідомлюючи 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.
ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР05. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоконтролю), 
бути зрозумілим 
для представників 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті, толерантності 
та поваги до них.

Вища математика Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.
ПР08. Розуміти, 
виділяти й 
описувати нові 
явища, процеси й 
тенденції 
глобального 

Вступ до спеціальності Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.



розвитку, 
механізми й 
інструменти 
реалізації 
економічної 
політики та 
світових 
інтеграційних / 
дезінтеграційних 
процесів, у тому 
числі та 
євроатлантичної 
інтеграції
ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР16. 
Демонструвати 
знання про стан 
досліджень 
міжнародних 
економічних 
відносин та 
світового 
господарства у 
міждисциплінарно
му поєднанні із 
політичними, 
юридичними, 
природничими 
науками.
ПР23. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
життя з метою 
підтримки 
професійної 
компетентності 
на високому рівні.

ПР03. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 

Економічна 
інформатика

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, лабораторних 
занять, роботи з 
навчальними і науковими 
джерелами в бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.
ПР25. 
Презентувати 
результати 
дослідження на базі 
яких, 
розробляються 
рекомендації та 
заходи з адаптації 
до змін 
міжнародного 
середовища.

ПР03. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення.
ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.
ПР24. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно-
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків.

Економічна 
статистика

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 

Економічна теорія Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.



отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

науковими джерелами в 
бібліотеці.

Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР02. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 
письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.
ПР03. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
програмні пакети 
загального і 
спеціального 
призначення.

Іноземна мова Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
практичних занять, роботи з 
навчальними і науковими 
джерелами в бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, тестування.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.

ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 

Макроекономіка Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.
ПР01. 
Відповідально 
ставитися до 
професійного 
самовдосконалення, 
усвідомлюючи 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.

Правознавство Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі заліків.

ПР02. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 
письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.
ПР05. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоконтролю), 
бути зрозумілим 
для представників 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 
фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті, толерантності 
та поваги до них.

Українська мова Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
практичних занять, роботи з 
навчальними і науковими 
джерелами в бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.

ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.
ПР05. Володіти 
навичками 
самоаналізу 
(самоконтролю), 
бути зрозумілим 
для представників 
інших бізнес-
культур та 
професійних груп 
різного рівня (з 

Філософія Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



фахівцями з інших 
галузей знань/видів 
діяльності) на 
засадах цінування 
різноманітності, 
мультикультурнос
ті, толерантності 
та поваги до них.

ПР02. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 
письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.
ПР21. Розуміти і 
мати навички з 
ведення ділового 
протоколу та 
ділового етикету у 
сфері міжнародних 
економічних 
відносин, 
враховуючи 
особливості 
міжкультурного 
спілкування на 
професійному та 
соціальному рівнях, 
як державною так і 
іноземними 
мовами.

Теорія та практика 
фахового перекладу

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
практичних занять, роботи з 
навчальними і науковими 
джерелами в бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, тестування
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.

ПР01. 
Відповідально 
ставитися до 
професійного 
самовдосконалення, 
усвідомлюючи 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.
ПР02. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземними 
мовами усно і 
письмово, фахово 
використовувати 
економічну 
термінологію.

Історія та  культура 
України 

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.

ПР01. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя, 
дотримуватися 
принципів 
безперервного 
розвитку та 
постійного 
самовдосконалення
; прагнути 
професійного 
зростання, 
проявляти 
толерантність та 
готовність до 
інноваційних змін.
ПР02. Мислити 
креативно та 

Екологія Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі заліків.



критично, мати 
навички тайм- 
менеджменту, 
критично 
оцінювати 
наслідки 
продукованих ідей.
ПР05. 
Демонструвати 
абстрактне 
мислення, 
застосовувати 
методології 
дослідження, 
виявляти, 
окреслювати та 
формалізувати 
проблеми; 
систематизувати 
й упорядковувати 
отриману 
інформацію; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на 
процеси та явища у 
світовому 
господарстві; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
метою адаптації 
до нової ситуації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 
середовища.

ПР06. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР08. Планувати, 
організовувати, 
мотивувати, 
оцінювати та 
підвищувати 
результативність 
колективної праці, 
здійснювати 
дослідження в групі 
під керівництвом 
лідера, з 
урахуванням вимог 
та особливостей 
сьогодення в умовах 
обмеженості часу.

Основи професійної 
безпеки та здоров'я 
людини

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, розрахункове 
завдання.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

РНз-10
– знати 
господарську 

Історія економіки та 
економічної думки

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 



діяльність 
людства в 
історичному 
розвитку та її 
наукове 
відображення в 
економічних 
поглядах і вченнях 
починаючи з 
первісного 
суспільства і до 
сучасності;
– знати основні 
явища і процеси 
матеріального 
виробництва, 
діяльність 
економічних 
організацій і 
установ;
– вміти 
аналізувати 
економічну 
політику провідних 
країн світу і 
України;
вміти 
досліджувати 
загальні 
закономірності 
економічного 
життя, а також 
його особливості в 
окремих країнах.

роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

РНз-1
– володіти 
основами 
історичного 
мислення, аналізу 
та синтезу;
– мати уявлення 
про історію як 
науку, знати її 
місце в системі 
гуманітарних 
наук,
– мати уявлення 
про джерела 
історичного знання 
і способи роботи з 
ними;
– знати основні 
закономірності, 
суть, наслідки 
етапів і процесів 
українського 
державотворення.

Історія України Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.

ПР04. 
Систематизовува
ти й 
упорядковувати 
отриману 
інформацію щодо 
процесів і явищ у 
світовому 
господарстві; 
оцінювати та 
пояснювати вплив 
ендогенних і 
екзогенних 
факторів на них; 
формулювати 
висновки і 
розробляти 
рекомендації з 
урахуванням 
особливостей 
національного і 
міжнародного 

Мікроекономіка Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат,  курсовий 
проект.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



середовища.
ПР07. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

ПР09. Розуміти і 
вміти 
застосовувати, 
відповідно до інших 
вимог освітньої 
програми, сучасні 
теорії та методи 
розв’язання 
спеціалізованих 
складних задач і 
практичних 
проблем у сфері 
міжнародної 
торгівлі товарами 
та послугами, 
міжнародного руху 
капіталу, 
міжнародних 
валютно-
фінансових та 
кредитних 
відносин, 
мобільності 
людських ресурсів, 
міжнародного 
трансферу 
технологій.
ПР13. Підбирати і 
вміло 
застосовувати 
аналітичний 
інструментарій 
дослідження стану 
та перспектив 
розвитку окремих 
сегментів 
міжнародних 
ринків товарів і 
послуг з 
використанням 
сучасних знань про 
методи, форми й 
інструменти 
регулювання 
міжнародної 
торгівлі.
ПР15. Визначати 
функціональні 
особливості, 
характер, рівень 
та ступінь 
взаємозв’язків між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня та 
налагоджувати 
комунікації між 
ними.

Міжнародні 
організації та 
міжнародна діяльність

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.

ПР13. Підбирати і 
вміло 
застосовувати 
аналітичний 
інструментарій 
дослідження стану 
та перспектив 

Ціноутворення на 
світових товарних 
ринках

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, курсовий проект.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену.



розвитку окремих 
сегментів 
міжнародних 
ринків товарів і 
послуг з 
використанням 
сучасних знань про 
методи, форми й 
інструменти 
регулювання 
міжнародної 
торгівлі.
ПР18. 
Досліджувати 
економічні явища 
та процеси у 
міжнародній сфері 
на основі розуміння 
категорій, законів; 
виділяючи й 
узагальнюючи 
тенденції, 
закономірності 
функціонування та 
розвитку 
світового 
господарства з 
урахуванням 
причинно-
наслідкових та 
просторово-
часових зв’язків.
ПР24. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
застосовувати 
інформаційно-
аналітичний 
інструментарій, 
економіко-
статистичні 
методи 
обчислення, складні 
техніки аналізу та 
методи 
моніторингу 
кон’юнктури 
світових ринків.

ПР17. Визначати 
причини, типи та 
характер 
міжнародних 
конфліктів і 
суперечок, 
обґрунтовувати і 
застосовувати 
економічні, 
юридичні та 
дипломатичні 
методи і засоби їх 
вирішення на 
міжнародному 
рівні, відстоюючи 
національні 
інтереси України.
ПР19. Розуміти та 
застосовувати 
чинне 
законодавство, 
міжнародні 
нормативні 
документи і угоди, 
довідкові 
матеріали, чинні 
стандарти і 
технічні умови 
тощо у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин.

Економічна 
дипломатія, діловий 
протокол та етикет

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі  
екзамену, заліків.



ПР06. Планувати, 
організовувати, 
мотивувати, 
оцінювати та 
підвищувати 
результативність 
колективної праці, 
здійснювати 
дослідження в групі 
під керівництвом 
лідера, з 
урахуванням вимог 
та особливостей 
сьогодення в умовах 
обмеженості часу.
ПР12. Здійснювати 
комплексний аналіз 
складних 
економічних 
систем, 
зіставляти та 
порівнювати їх 
складові, 
оцінювати й 
аргументувати 
оцінки 
результативності 
їх функціонування.
ПР15. Визначати 
функціональні 
особливості, 
характер, рівень 
та ступінь 
взаємозв’язків між 
суб’єктами 
міжнародних 
економічних 
відносин різного 
рівня та 
налагоджувати 
комунікації між 
ними.
ПР17. Визначати 
причини, типи та 
характер 
міжнародних 
конфліктів і 
суперечок, 
обґрунтовувати і 
застосовувати 
економічні, 
юридичні та 
дипломатичні 
методи і засоби їх 
вирішення на 
міжнародному 
рівні, відстоюючи 
національні 
інтереси України.

Конфліктологія та 
теорія переговорів у  
сфері міжнародних 
економічних відносин

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі заліків.

ПР19. Розуміти та 
застосовувати 
чинне 
законодавство, 
міжнародні 
нормативні 
документи і угоди, 
довідкові 
матеріали, чинні 
стандарти і 
технічні умови 
тощо у сфері 
міжнародних 
економічних 
відносин.
ПР20. 
Відстоювати 
національні 
інтереси України з 
урахуванням 

Міжнародне право та 
документообіг у сфері 
міжнародних 
економічних відносин

Навчання здійснюється 
шляхом відвідування 
лекцій, практичних занять, 
роботи з навчальними і 
науковими джерелами в 
бібліотеці.

Поточний контроль - усне та 
письмове опитування, 
оцінка роботи в малих 
групах, реферат.
Підсумковий контроль 
проводиться у формі заліків.



безпекової 
компоненти 
міжнародних 
економічних 
відносин.

 


