
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Освітня програма 29425 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

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

  

Сторінка 1

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 29425

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 підприємництва, торгівлі та експертизи товарів

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

Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин, кафедра менеджменту та оподаткування, кафедра 
міжнародного бізнесу та фінансів, кафедра економіки та маркетингу, 
кафедра бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи, кафедра 
загальної економічної теорії, економічної кібернетики та маркетингового 
менеджменту, кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних, 
кафедра хімічної техніки та промислової екології, кафедра права, 
кафедра українознавства, культурології та історії науки, кафедра 
філософії, кафедра української мови, кафедра міжкультурної комунікації 
та іноземної мови, 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 74349

ПІБ гаранта ОП Гапоненко Ольга Євгеніївна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Olena.Artiushenko@khpi.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-330-75-92

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-63-62
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 
(бакалаврського) рівня освіти бере свій початок в 2013 р., коли  НТУ «ХПІ»  прийняв перших вступників на напрям 
підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво». У 2015 році було проведено реструктуризацію навчальних спеціальностей (Наказ МОН України 
№ 1151 від 06.11.2015), внаслідок чого напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне 
підприємництво» на зміну прийшла спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня 
програма спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була розроблена в 2016 р., після 
аналізу ринку праці, ринку підготовки фахівців та потреб роботодавців зі спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» в місті Харкові та східному регіоні України. До розробки освітньої програми були 
залучені викладачі за фахом, з яких була утворена проектна група та група забезпечення спеціальності. Освітня 
програма є нормативним документом НТУ «ХПІ», яка визначає термін навчання, містить вимоги до змісту та рівня 
освітньої підготовки бакалаврів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня 
програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти була 
затверджена Вченою радою НТУ «ХПІ» 29.04.2016 р. (перша редакція), та продовжує діяти зі змінами. Перша 
редакція зі змінами врахувала положення Стандарту вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня освіти, 
затвердженого наказом МОН України № 1243 від 13.11.2018 р., та була затверджена рішенням Вченої ради НТУ 
«ХПІ» (Протокол № 1 від 08.01.2019 р.). Нова редакція ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
змінами, що враховують 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 03.04.2021 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 ОД

1 курс 2021 - 2022 18 18 0

2 курс 2020 - 2021 35 35 0

3 курс 2019 - 2020 15 15 0

4 курс 2018 - 2019 16 16 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 5943 Товарознавство і торговельне підприємництво
29425 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 6624 Економіка і управління інтелектуальною власністю
22743 Підприємництво і комерційна діяльність
29426 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5718 Інтелектуальна власність у технологічному 
підприємництві
20252 Товарознавство і торговельне підприємництво
30574 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 28977 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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рівень

 
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_076_бак_2021_скан.pdf MfkMIQNEoGzR/cwCroukIAlh+HJlRLMPJXE9GCZK6V
E=

Навчальний план за ОП План БЕМ-1021.pdf XvEwGCnXZN+eEpjmX4x+b4v4IoExjbjtkkNPw6Ajxdg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії-відгуки.pdf OvB0+p9h3k4lrfEa/nac+SsizLHzckvm0x46MtemIoc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основною метою освітньої діяльності за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 
ступенем вищої освіти «бакалавр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних вирішувати практичні 
проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов.
Головною особливістю програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого 
науково-економічного світогляду майбутнього професіонала у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності.
Акцент Освітньо-професійної програми (далі ОП) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» робиться на 
формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо діяльності підприємницьких, торговельних, біржових 
структур для забезпечення їх сталого розвитку та реалізації економічних та соціальних інтересів, використання 
інноваційних технологій, підходів і методів управління підприємствами. Особливостями (унікальністю) програми є 
її багатопрофільність, яка передбачає можливість фахового спрямування за такими напрямами: підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, міжнародної торгівлі, логістики та митної справи і передбачає навчання студентів 
теоретичним й практичним засадам створення інноваційних стартап-проєктів, у т.ч. на базі НТУ “ХПІ”, а також, 
адаптацію кваліфікаційних робіт студентів до стану сучасного бізнес-планування з урахуванням запитів ринку та 
розбудови підприємництва в Україні. 

 

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

Цілі ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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-
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 досягнення 
університетом світового рівня в галузі освіти, науки, методичної роботи, інформаційних технологій, міжнародної 
діяльності, вдосконалення матеріальної бази, виховної і спортивно-масової роботи та соціального захисту. Цілі  ОП 
повністю відповідають місії та стратегії НТУ «ХПІ».
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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 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» були сформовані групою забезпечення якості та супроводу освітньої програми на підставі 
пропозицій здобувачів вищої освіти та результатів їх опитування і безпосередньої їх участі в засіданнях кафедри. В 
2021 році, враховуючи пропозиції здобувачів вищої освіти, в ОП та навчальному плані спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня компонента «Ділова українська мова» замінена на 
«Українська мова (професійного спрямування)», що пов’язано з необхідністю поглибленого вивчення професійної 
термінології. Також враховані побажання студентів щодо проведення виїзних занять, зустрічей із успішними 
підприємцями та потенційними роботодавцями (зокрема, Дія.Бізнес, український фонд стартапів YEP).
Протоколи засідання кафедри за посиланням https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/En02kyUxP2VLj4ZNY5UGOT8BvKB9YtbAeFXaaqYDIs4Id
w?e=AiXlfp 

- роботодавці

Освітня програма була переглянута з урахуванням інтересів та пропозицій роботодавців. Директор ТОВ «МСБ 
ФІНАНС» Зав’ялова В.І. запропонувала посилити практичну підготовку та професійну спрямованість здобувачів 
шляхом введення до ОП виробничої практики (яка була введена до ОП у обсязі 6 кредитів ЄКТС, 6-й семестр). 
Для врахування сучасних тенденцій в галузі підприємництва і торгівлі та з метою поліпшення покриття результатів 
навчання згідно з пропозицією директора ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП» Козідубової І.В. до ОП додано 
освітній компонент «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 
(Протоколи засідання кафедри за посиланням https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/En02kyUxP2VLj4ZNY5UGOT8BvKB9YtbAeFXaaqYDIs4Id
w?e=AiXlfp )

- академічна спільнота

Під час формування ОП були враховані рекомендації представників академічної спільноти. 
Завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету 
будівництва і архітектури професор Захарченко П.В. запропонував збільшити загальний обсяг навчальної 
дисципліни «Управління ресурсами і витратами» з метою розширення питань ефективного використання ресурсів 
та внести до навчального плану виробничу практику. 
Професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна професор, д.т.н Даніч В.М. вказує на необхідність придбання практичних навичок розробки 
інноваційних стартап-проєктів. Це стає можливим завдяки введенню до ОП дисципліни  «Інноваційне 
підприємництво та управління стартап-проєктами». 
Відповідно до пропозицій завідувача кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного 
університету «Львівська політехніка» Князя С.В. внесено зміни до змісту навчальних дисциплін «Управління 
продажами» та «Маркетинг».

- інші стейкхолдери

ОП з 2019-2020 н.р. бере участь у пілотному проекті “Підприємницький університет”, запровадженому Стартап-
інкубатором YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації, Дія. Бізнес та Українським фондом стартапів. На 
прохання начальника відділу з управління проектів комунальної установи «Муніципальний стартап-центр міста 
Харкова» Парфанюка В.М. було впроваджено курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Зазначений курс 
також додано до блоку дисциплін вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін  НТУ 
«ХПІ» (https://web.kpi.kharkov.ua/emmb/distsiplini-vilnogo-viboru/).

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

Цілі та програмні результати навчання ОП враховують потреби сучасного ринку праці, що дозволяє сформувати 
сукупність загальних та професійних компетенцій, необхідних для розв’язування складних спеціалізованих завдань 
та проблем у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що зокрема передбачає застосування 
теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур. Також 
реалізація освітнього процесу згідно ОП дає можливість студенту підготувати кваліфікаційну роботу (диплом 
бакалавра) на рівні бізнес-плану, що дозволить йому побудувати власну справу (заснувати підприємство або 
стартап), забезпечити її розвиток та реалізацію відповідних амбіцій. 
Під час розробки та перегляду ОП групою забезпечення проводився моніторинг тенденцій розвитку спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на ринку праці. Відповідно до звіту Національного агентства 
кваліфікацій за перше півріччя 2021 року https://nqa.gov.ua/news/rinok-praci-ukraini-v-cifrah-tendencii-pivricca/ такі 
професійні сфери як «Продажі. Клієнт-менеджмент» та «Роздрібна торгівля» продовжують входити до трійки 
лідерів за кількістю пропонованих вакансій (9,2% і 7,9% від загальної кількості, відповідно). Необхідні для цих 
професійних сфер програмні результати навчання досягаються за допомогою низки дисциплін (Основи 
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менеджменту, Основи підприємництва, Товарознавство, Економіка та організація торгівлі  та ін.)

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

Формулювання цілій та програмних результатів навчання ОП з урахуванням галузевого та регіонального контекстів 
було виконано згідно з Програмою розвитку малого та середнього бізнесу, що входить до Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10), а також  Стратегії розвитку Харківської області 
на 2021 – 2027 роки (Розвиток підприємництва) та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку 
Харківської області на 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 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» було досліджено та враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм з підготовки 
бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, логістики та митної справи, а саме: Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна (http://start.karazin.ua/programs/5/4/076/9, Київського національного 
економічного університету ім. В. Гетьмана 
(https://feu.kneu.edu.ua/ua/feu_abiturients/specialities_feu/076entrepreneurship_bachelor/), та зарубіжних 
університетів: Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке 
(https://www.fww.ovgu.de/Studium/VOR+DEM+STUDIUM/Unsere+Bachelor_Studieng%C3%A4nge/Betriebswirtschaftsl
ehre/Studienstruktur.html), Вільний Університет Берліна (https://www.osa.fu-berlin.de/bwl/start/start/index.html), 
шляхом співпраці та вивченням освітніх програм та матеріалів на сайтах даних ЗВО.
У 2020-2021 н.р. кафедра бере участь у пілотному проекті “Підприємницький університет”, який запроваджує 
Стартап-інкубатор YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та 
Українським фондом стартапів. На першому етапі буде впроваджено курс «Інноваційне підприємництво та 
управління стартап-проєктами» для студентів ОП, програма якого пройшла рецензування міжнародних проектів та 
експертів: Університету Штату Північна Кароліна (США), Університету Тарту (Естонія), Тель-Авівського 
університету (Ізраїль).

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

Результати навчання, визначенні Стандартом вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
затвердженого наказом МОН від 13.11.2018 р. № 1243 досягаються змістом, структурою і логічною послідовністю 
освітніх компонентів, а також формами та методами освітнього процесу.
В ОП розроблено структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних 
компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів 
навчання  відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми.
Зокрема, це досягається завдяки наступним освітнім компонентам: «Основи підприємництва», «Товарознавство», 
«Торговельне підприємництво», «Економіка та організація торгівлі», «Інноваційне підприємництво та управління 
стартап-проєктами», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», та інших як обов’язкових так і вибіркових 
компонентів ОП, а також виробничої і переддипломної практики, виконанням кваліфікаційної роботи. Окрім цього 
студенти мають можливість набувати вмінь і знань, продукувати інноваційні ідеї як в процесі навчання, написання 
курсових проектів, так і в форматі неформальної освіти, а також спілкування з підприємцями у рамках проектів 
«Підприємницький університет», Дія. Бізнес й мережі стартапів “YEP”, що діють за підтримки Міністерства 
цифрової трансформації України, МОН України та Українського фонду стартапів.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом МОН від 
13.11.2018 року № 1243
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-
birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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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)?

171

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

69

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

ОП спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей, що дозволяють підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних 
вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Для набуття цих компетентностей передбачено освітні компоненти ОП. Об’єктом вивчення є діяльність з організації 
та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення 
економічних і соціальних результатів. Для вивчення цих об’єктів в ОП передбачені такі обов’язкові компоненти: 
Економіка та організація торгівлі, Товарознавство, Біржова діяльність, Торговельне підприємництво тощо. 
Теоретичному змісту предметної області відповідають такі освітні компоненти як Теорія ймовірностей і 
математична статистика, Економічна теорія, Основи підприємництва тощо. Методи, методики та технології це 
загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирішувати 
практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. Для вивчення методів, методик та технологій, якими повинен оволодіти здобувач і застосовувати 
на практиці, передбачені такі освітні компоненти: Економічна інформатика, Вища математика, Оптимізаційні 
методи та моделі, Основи менеджменту, та ін. Інструменти та обладнання, які здобувач застосовує і використовує 
при вивченні дисциплін, зокрема, Економічна інформатика, Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами, Товарознавство, відповідають потребам формування професійних компетентностей. Таким чином, зміст 
ОП відповідає предметній області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»..

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

Згідно Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). 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 обраного профільованого пакету дисциплін ОП, 
дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку та дисципліни вільного вибору студента 
із загальноуніверситетського каталогу дисциплін.

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

Здобувачам вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 
(бакалаврського) рівня освіти згідно Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/) пропонується обрати 
профільований пакет дисциплін ОП, а також навчальні дисципліни вибіркових компонент освітньої програми із 
переліку дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки, який додається до навчального плану та із 
загальноуніверситетського каталогу дисциплін, який розміщений на сайті університету 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/bem/) та щорічно оновлюється. 
Студенти он-лайн заповнюють заяву-анкету, тобто обирають вибіркову складову освітньої програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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, 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 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в НТУ 
«ХПІ» передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що включає ознайомчу, виробничу та 
переддипломну практики на підприємствах з якими підписані договори на проходження практики студентами, про 
партнерство та співпрацю
(https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EhhOhtn1eKJFlTL5EU489HIBZfDGAbXnDPa6-
5KYctvAHA?e=oNQmNf). 
Проведення практики здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про порядок проведення практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). 
Виробнича практика (6 сем., 6 кредитів ЄКТС) передбачає одержання, поглиблення й закріплення теоретичних 
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знань на підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності. 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, а також збір матеріалів для виконання кваліфікаційних робіт 

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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє здобувачам вищої освіти  набувати 
соціальних навичок (soft skills) упродовж всього періоду навчання на освітній програмі через освітні компоненти, 
що формують основні загальні і спеціальні компетентності, такі як «Історія та культура України», «Іноземна мова», 
«Українська мова (професійного спрямування)», «Філософія», «Основи менеджменту» та дисципліни вільного 
вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін, який розміщений на сайті університету 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/bem/) та щорічно оновлюється. Здобувачі вищої освіти ОП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 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 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»,  випускники освітньої програми можуть працювати за такими професіями:
2419.2 Фахівець з ефективності підприємництва, фахівець із якості; 
3419 Товарознавець, інспектор-товарознавець; 
3411 Фахівець з біржових операцій, маклер біржовий; 
3449 Інспектор державний з якості товару та торгівлі; 
3152 Інспектор з контролю якості продукції; 
1493 Менеджер (управитель) систем якості; 
1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; 
1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; 
2413.1 Молодший науковий співробітник (біржові операції); 
2413.2 Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

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. Навантаження студента денної форми навчання становить 60 кредитів ЄКТС на 
навчальний рік. Тривалість навчального тижня не перевищує 1,5 кредити ECTS (45 годин), навчального дня – не 
більше 9 академічних годин. Основними видами навчальних занять на ОП 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 дисциплін в навчальному плані та освітній програмі становить не менш як 25% від 
загального обсягу кредитів. Упродовж періоду навчання кількість аудиторних годин на тиждень не перевищує 24 
академічні години. 
Співвідношення обсягу окремих освітніх компонент ОП з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти у 
навчальному плані складає:
1. Загальна підготовка – 72 кредити, 45% (аудиторні), 55% (самостійна).
2. Спеціальна (фахова) підготовка – 99 кредитів, 34% (аудиторні), 66% (самостійна).
3. Вибіркові освітні компоненти – 69 кредитів, 36 % (аудиторні), 64% (самостійна).
За весь період навчання здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має 38% аудиторного навантаження 
та 62% на самостійну роботу.

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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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
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Веб-сайт приймальної комісії НТУ ХПІ http://vstup.kpi.kharkov.ua/korisni-posilannya-dlya-abituriientiv/normatygni-
dokumenty/?fbclid=IwAR38EDcauC http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-
2/cXp4S7Ls4MNesrklEZAwetV-jRq8xmeLZc8hLecpxLrtLmerQ

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

Правила прийому на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 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 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність приймаються абітурієнти, 
які мають сертифікати ЗНО: 1) українська мова та література; 2) математика; 3) історія України або іноземна мова 
або фізика або хімія або біологія або географія. 

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 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/)/ Положення про академічну мобільність студентів, 
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету (зі змінами та доповненнями 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), Положення про порядок реалізації студентами права на 
вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). 

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

Прикладів застосування вказаних правил на освітній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
не було.

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

Положення про організацію освітнього процесу в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут», розділ 9 (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/).
Проект Положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-
hpi-2/) 

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

Прикладів застосування вказаних правил на освітній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
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

Форми та методи навчання і викладання наведено в Положенні про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), та освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітній процес у НТУ «ХПІ» реалізується у 
таких формах: навчальні заняття, в тому числі онлайн із використанням програми ТЕАМS, виконання 
індивідуальних завдань, курсові роботи, практики, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами 
навчальних занять у НТУ «ХПІ» є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні навчальні заняття та 
консультації. Застосовується комп’ютерне забезпечення занять, активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові 
ігри, дискусії, виїзні заняття на діючі підприємства), залучення студентів до участі у наукових семінарах, 
конференціях, олімпіадах, конкурсах, підготовка доповідей та наукових статей. Освітні компоненти пов’язані між 
собою та вивчаються в певній логічній послідовності, що дозволяє застосувати при їх вивченні відповідні форми і 
методи навчання та досягти програмних результатів навчання.
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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?

Реалізація студентоцентрованого підходу в НТУ «ХПІ» регламентується Положенням про академічну мобільність 
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету; Положенням про 
порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/); Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ 
«ХПІ» і освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність забезпечується індивідуалізація освітнього процесу, задоволення освітніх і кваліфікаційних 
потреб, відкритість та доступність інформації, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів. Для забезпечення студентів інформацією про освітній процес, методичне 
забезпечення дисциплін, результати успішності використовується Автоматизована система управління навчальним 
процесом НТУ «ХПІ» http://surl.li/asrtq, корпоративна електронна пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайти НТУ 
«ХПІ» та випускової кафедри, сторінки в мережі Facebook, Instagram. В умовах карантину заняття проводяться з 
використанням інструментів відео зв'язку. Результати опитування здобувачів показали, що середній бал (за 10-
бальною шкалою) оцінки рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання – від 7,8 до 
8,7 балів. Висловлено пропозиції збільшити кількість зустрічей з успішними бізнесменами.

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

Методи навчання і викладання, що застосовуються на ОП, відповідають принципам академічної свободи, 
викладеним в Законі України «Про вищу освіту»: свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і використання їх результатів, що регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу в НТУ «ХПІ», Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін НТУ “ХПІ”, Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, 
науково-педагогічних і наукових працівників університету, Положенням про проведення практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Науково-
педагогічні працівники НТУ «ХПІ» вільно обирають форми та методи навчання та викладання, що відповідає 
принципам академічної свободи. Цей вибір базується на попередньому досвіді викладання та результатах 
опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. В ОП впроваджено проведення виїзних 
занять на діючі підприємства. Поширення інформації здійснюється такими засобами як корпоративна електронна 
пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайти НТУ «ХПІ» та кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, 
сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram.

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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів міститься у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного 
освітнього компоненту, в робочих програмах навчальних дисциплін, в силабусах. Також інформація надається 
викладачем в усній формі (на початку вивчення кожного освітнього компоненту, перед виконанням конкретних 
видів робіт, під час консультацій перед проведенням підсумкових форм контролю), в друкованому вигляді (у 
робочих навчальних програмах, у навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до проведення практичних 
занять, виконання самостійної роботи, комплектах документів для проведення заліків, іспитів), в електронному 
вигляді (на сайті відповідної кафедри в розділі освітні програми та спеціальності, зокрема на сайті випускаючої 
кафедри у розділі Студенту: https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/obrazovatelnaya-programma/).

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

Під час реалізації ОП з певних освітніх компонентів передбачено виконання курсових робіт, які вимагають від 
студента проведення дослідницької роботи. Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих і наукових 
робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За виконання творчих і наукових робіт студенту можуть 
нараховуватися додаткові бали з відповідного освітнього компоненту. Результати досліджень оформлюються у 
вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у наукових фахових виданнях. Науково-
педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти було надано безкоштовний доступ до міжнародних 
наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science. Студенти активно беруть участь у щорічних Міжнародних 
науково-практичних конференціях НТУ «ХПІ»: MicroCAD, магістрантів та аспірантів, «Проблеми соціально-
економічного розвитку підприємств», «Оптимум», «ФОРВАРД», Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» та інших спеціалізацій. Так, у 2019 р. студентка ОП 
Еліна Шеянова отримала ІІ місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. У 2021 р. студентками ОП отримано такі нагороди: Тетяна Лаврик - 
ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації 
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», Олександр Подоляк - ІІІ місце на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації «Економіка 
та управління у сфері торгівлі». Також, на Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої 
освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Роман Сидоренко отримав диплом ІІ 
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ступеня, Валерія Ломовцева - перемогу в номінації «За високий рівень висвітлення спеціалізації досліджуваного 
об’єкта», Еліна Шеянова - перемогу в номінації «За високий аналітико-методичний рівень розробки» 
(http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/2021/07/05/ii-etap-vseukrayinskogo-konkursu-kvalifikatsijnyh-robit-studentiv-
zvo-zi-spetsialnosti-pidpryyemnytstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist/). Результати досліджень студентів та викладачів, 
які сприяють поглибленому вивченню освітньої компоненти, впроваджуються в освітній процес. Викладачі та 
студенти кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів брали участь у виконанні ініціативних науково-
дослідних робіт: «Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-
інформаційних систем» (номер державної реєстрації 0118U002174, 2018-2020 рр.), «Підвищення ефективності 
управління якістю товарів та послуг» (номер державної реєстрації 0118U002173, 2018-2020 рр.), та виконується 
ініціативна тема «Моделювання розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері» (номер державної 
реєстрації 0120U101610), 2020-2022рр.).

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

Згідно Методичних рекомендацій щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни у НТУ «ХПІ» робочі 
програми навчальних дисциплін складаються, як правило, на п’ять років та наприкінці кожного навчального року 
переглядаються на засіданнях кафедр. Для врахування вимог ринку праці та сучасних практик при корегуванні 
змісту освітніх компонентів залучаються роботодавці. Відповідно напряму викладацької діяльності викладачі 
проходять підвищення кваліфікації, участі у тренінгах, форумах, конференціях, написанні монографій, статей. 
Отриманий науковий і практичний досвід знаходить своє втілення в оновленні змісту лекційних занять, розробці 
нових практичних завдань, щорічному оновленню тематики курсових та дипломних робіт. Під час підвищення 
кваліфікації в межах ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та 
управління стартап-проєктами» протягом січня-червня 2021 р. доцентами Сергієнко О.А. та Степуріною С.О. 
оновлено зміст дисциплін: «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», «Управління 
комерційними проєктами» (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/2021/07/09/pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-yep-
2021/).У 2020 р. кафедра бере участь у пілотному проекті «Підприємницький університет», який запроваджує 
Стартап-інкубатор YEP спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія. Бізнес та 
Українським фондом стартапів. На першому етапі для студентів ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» було впроваджено курс «Інноваційне підприємництво та управління стартапами», програма якого 
пройшла рецензування міжнародних проектів та експертів: Університету Штату Північна Кароліна (США), 
Університету Тарту (Естонія), Олени Донець (екс-директорка стартап-акселератору Тель-Авівського університету, 
Ізраїль). У 2019 р. за результатами наукових досліджень та практичних розробок викладачами кафедри ПТЕТ 
Шапраном Є.М., Сосновим І.І. отримано чотири патенти на корисні моделі та патент на винахід. Також 
викладачами Гаврисем О.М., Білоцерківським О.Б., Степуріною С.О. зареєстровано 9 авторських прав на твори, які 
використовуються в навчальному процесі. Результати досліджень за кафедральною науково-дослідною темою К 
7001 «Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних 
систем» використовуються у навчальному процесі ННІ економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ 
«ХПІ» під час викладання дисциплін: «Логістика торговельного підприємства», «Технологічне підприємництво та 
біржова діяльність», «Торговельне підприємництво», «Інформаційні системи і технології у товарознавстві», 
«Електронна комерція та глобальне підприємництво», а також у курсовому та дипломному проектуванні.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація навчання, викладання, наукових досліджень регламентується Стратегією інтернаціоналізації 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/strategiya-internatsionalizatsiyi/), Положенням про академічну 
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету, зокрема 
для здобувачів: мовне стажування; навчальне чи наукове стажування; практика; літні та інші школи; для науково-
педагогічних працівників - участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; освітнє чи наукове 
стажування; підвищення кваліфікації. НТУ «ХПІ» має велику кількість міжнародних партнерів серед закордонних 
закладів вищої освіти та компаній (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/mizhnarodni-partneri-ntu-
hpi/). Інформування учасників освітнього процесу щодо можливостей міжнародного стажування, навчання 
здійснюється на сайтах Відділу міжнародних зв’язків та Європейського освітньо-науково-технологічного центру 
НТУ «ХПІ». У 2020 р. доц. Сергієнко О.А. проходила дистанційне стажування в Науково-дослідному Інституті 
Люблінського науково-технологічного парку (Польща),у 2021 р. доц. Білоцерківський О.Б. - у Балтійському науково-
дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія).

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?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ»  
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/) контрольні заходи є необхідним елементом зворотного 
зв'язку у процесі навчання.
За рівнем контролю розрізняють: самоконтроль, кафедральний, факультетський/інститутський, ректорський та 
міністерський. Самоконтроль призначений для самостійного визначення студентами якості засвоєння навчального 
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матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних посібниках до кожної теми (розділу), 
а також у методичних розробках до практичних занять та лабораторних робіт передбачаються питання для 
самоконтролю.
Кафедральний контроль проводиться з метою оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни на різних етапах 
її вивчення, як правило, викладачами даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного, поточного та 
підсумкового контролю.
Інститутський, ректорський та міністерський контроль є різними рівнями зовнішнього контролю, призначеного для 
перевірки якості освітнього процесу на кафедрах, порівняння ефективності навчання студентів.
Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від кафедрального, проводиться вибірково (в окремих академічних 
групах), тільки письмово і, як правило, є контролем стійкості знань, умінь та навичок.
У навчальному процесі НТУ «ХПІ» передбачено наскрізний контроль навчальної роботи студентів, який включає:
- вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які будуть вивчатися та які пов’язані між собою структурно-
логічною схемою освітнього процесу зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- поточний контроль знань, спрямований на визначення системності у вивченні студентами окремих тематик в 
рамках кожної з дисциплін протягом семестру і застосовується як засіб визначення рівня засвоєння теоретичних 
знань студентів, їх умінь та оволодіння програмними навичками;
- модульний (міжсесійний) контроль, під час якого знання студентів оцінюються узагальненою оцінкою, що 
відповідає певній кількості балів, набраних під час оцінювання здобутих знань й навичок студентами з окремих 
модулів дисциплін, що викладаються;
- сесійний контроль, який відбувається у вигляді іспиту або диференційованого або недиференційованого заліку й 
може проводитись письмово чи комбіновано (усно-письмово);
- контрольна перевірка залишкових знань проводиться після складання іспиту/заліку з визначених дисциплін у 
наступному семестрі або навчальному році.

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

Всі види форм контрольних заходів визначено у Положенні про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ» , 
відображені у робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах. (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-
ntu-hpi-2/).
Чіткість і зрозумілість контрольних заходів забезпечується: доступністю силабусів та робочих навчальних програм 
дисциплін на сайті кафедри та в Office 365, повідомленням про них викладачем на початку вивчення кожної 
навчальної дисципліни.
Перелік питань, які виносяться на залік, диференційований залік або іспит, затверджується (перезатверджується) на 
засіданні кафедри щонайменше за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії та доводиться до відома 
студентів (розміщується у системі Office 365, роздається під час занять в академічних групах).
Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів визначаються кафедрою, вносяться до робочої навчальної 
програми дисципліни і доводяться до відома студентів провідним лектором дисципліни на вступних заняттях, та 
викладачем, що веде практичні, семінарські або лабораторні заняття, а також у силабусах на сайті кафедри, 
вільному доступі через Office 365.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на початку навчального 
семестру викладачами, які викладають навчальну дисципліну, відображаються у робочих програмах навчальних 
дисциплін, а також доступні у силабусах на сайті кафедри, а також у вільному доступі через Microsoft Office 365.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яким 
передбачено атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного екзамену (екзаменів).
Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність атестація зі спеціальності здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 
Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання теоретичних завдань та вирішення практичних проблем 
у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що передбачає застосування теорій та методів 
організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату та фальсифікації.

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

Процедура проведення контрольних заходів за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» регулюється: 
Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ», Положенням про екзаменаційну комісію у НТУ 
«ХПІ», Положенням про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг здобувачів вищої освіти 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/).
Документи розміщено у вільному доступі на офіційному сайти НТУ «ХПІ».
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів є невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, при цьому 
екзаменатор дотримується загальних моральних принципів та керується правилами етичної поведінки працівників 
університету встановлених, зокрема, Кодексом етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»  
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/) і положенням про екзаменаційну комісію НТУ «ХПІ» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/).
З метою моніторингу дотримання членами спільноти НТУ «ХПІ»   моральних та правових норм розроблено 
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 ) .
В умовах карантину було внесено низку змін і доповнень до організації освітнього процесу в НТУ «ХПІ», в т.ч. щодо 
контрольних заходів, захисту курсових робіт, захисту кваліфікаційних робіт з використанням дистанційних 
технологій, електронної системи Office 365.
Електронна система супроводження освітнього процесу Office 365, в тому числі проведення екзаменів та заліків у 
тестовій формі на комп’ютерах, також спрямована на об’єктивність і неупередженість оцінювання.

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), 
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 НТУ «ХПІ», Положення про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг 
здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), 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/).

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється Порядком розгляду 
скарг здобувачів освіти в НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). У випадках 
конфліктної ситуації здобувач освіти має право звернутися до адміністрації Університету зі скаргою стосовно питань 
освітнього процесу в НТУ «ХПІ». Скарга може бути подана окремою особою (індивідуальна) або групою осіб 
(колективна). Скарга подається у письмовому вигляді особисто або надсилається поштою. У скарзі має бути 
зазначено прізвище, ім'я, по батькові здобувача освіти, факультет (інститут), група, викладено суть порушеного 
питання. Скарга повинна бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати. Скарга, оформлена без 
дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів 
від дня її надходження. Адміністрація Університету об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряє факти, викладені у скарзі 
та особисто організовує та перевіряє стан розгляду скарги, вживає заходів до усунення причин, що їх породжують. 
Скарга розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня її надходження та 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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» не було.

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

Одним із основних складових академічної доброчесності є запобігання плагіату у навчальних та кваліфікаційних 
роботах, виконуваних здобувачами вищої освіти. Відповідно до «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) попередження плагіату в академічному 
середовищі університету здійснює Відділ забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ». Для перевірки на 
плагіат використовується платформа Unicheck (компанія Антиплагіат). З компанією укладено відповідні договори 
про взаємодію. Технічним адміністратором та координатором використання систем перевірки на плагіат 
створюються облікові записи операторів системи (призначених осіб, що здійснюють перевірку робіт на відповідній 
ОП). 

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

Технологічна складова перевірки навчальних і кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень визначена 
відповідною інструкцією. Банк навчальних та кваліфікаційних робіт формується в університетському репозитарії: 
кваліфікаційні роботи, які рекомендовано до захисту, розміщуються в Електронному репозитарії відповідно до 
Положення про Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти в НТУ «ХПІ». 
Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності НТУ «ХПІ» знаходиться за 
посиланням http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/
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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 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» інформаційних семінарів, он-лайн курсів, круглих столів, 
презентацій з висвітлення питань академічної доброчесності.
Інформаційно-консультативне супроводження здобувачів освіти щодо питань академічної доброчесності 
складається з тренінгових занять щодо цінностей академічної доброчесності, які проводять куратори академічних 
груп - науково-педагогічні працівники ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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» 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 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» відсутні, завдяки превентивній роз’яснювальній роботі відділу забезпечення якості освітньої діяльності 
та групи забезпечення ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

6. Людські ресурси

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

Відповідно до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ ХПІ,  
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/polozhennya-pro-obrannya-ta-prijnyattya-na-robotu-naukovo-pedagogichnih-
pratsivnikiv-ntu-hpi-2/) визначається порядок обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних 
посад. На посади обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені, вчені звання, випускники аспірантури та 
докторантури, а також особи, які мають ступінь магістра за відповідною спеціальністю. При цьому враховуються 
особисті результати викладача за рейтингом викладацької діяльності, результати підвищення кваліфікації та 
результати опитування здобувачів вищої освіти, які отримані за допомогою анкетування 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/). Під час конкурсного добору відбувається голосування за 
претендентів спочатку на рівні кафедри, потім – факультету (інституту), під час якого обирається кращий 
претендент за рівнем його професіоналізму, враховуючи подані документи і відповіді на запитання колективу. 
Рівень наукової активності викладача за фахом визначається згідно Постанови КМУ № 365 від 24.03.21 р. Зокрема, 
враховується наявність публікацій в журналах, що включені до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, 
підвищення кваліфікації або стажування, досвід виконання грантових програм та міжнародних проектів, 
сертифікати з володіння іноземними мовами на рівні не нижче В2, використання інноваційних технологій 
навчання. 

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

Зацікавленість роботодавців у співпраці з університетом щороку зростає, про що свідчить кількість укладених 
меморандумів та угод зі стейкхолдерами. Для підвищення якості організації виробничої та переддипломної практик, 
а також з метою участі роботодавців в удосконаленні ОП кафедрою підприємництва, торгівлі та експертизи товарів 
були укладені додаткові угоди і меморандуми з Харківською Торгово-промисловою палатою,  ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП», «ДІЯ.Бізнес», Харківським Громадським фондом розвитку вищої освіти «Інтелект», 
Громадською організацією «Кластер неформальної освіти», «SENATE Troubleshooting Group», ГО «Платформа 
інноваційного партнерства» (YEP), ПАТ СПКТ бюро «Запоріжгідросталь», Всеукраїнською громадською 
організацією інвалідів «УТОГ» та інші. 
Серед заходів залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є майстер-класи, ворк-шопи, 
тренінги, зустрічі з українськими підприємцями-власниками бізнесу, екскурсії та ін. (інформація про заходи 
розміщується на сайті кафедри, в INSTAGRAM та TELEGRAM каналах) 
(http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/kafedra/). Разом з викладачами кафедри студенти відвідали ці та інші 
підприемства.
Також кафедра запрошує роботодавців до обговорення та періодичного оновлення ОП, обговорення потреб і 
проблем галузі, обговорення тематики дипломних проектів та їх рецензування, спільне виконання науково-
дослідних робіт та працевлаштування випускників (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/tag/yarmarok-vakansij/).

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

НТУ «ХПІ» постійно залучає до проведення аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. Так, для студентів та викладачів ОП була презентована лекція-конференція 
консультативного характеру «Characteristics of financial transactions in international organizations: problems of 
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accounting, evaluation, analysis» П. Гаврисем, міжнародним зовнішнім аудитором компанії Heraeus Holding GmbH, м. 
Ханау (Німеччина) (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/2019/09/22/1135/) (2019 р).
Протягом 2020-2021 років відбулися наступні зустрічі: з керівником центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес» у 
Харкові А.Кучерявою, директором наукового парку «Синергія» В. Хачатуряном, PR-менеджером Офісу реформ 
Харкова та Digital Kharkiv В. Савенко, експертом відділу експертизи та сертифікації Харківської торгово-
промислової палати В. Новіковою, маркетологом-практиком, сертифікованим фахівцем Google і Facebook агенції 
CEO&Founder Mnews.Agency  та багатьма іншими.
Були проведені зустрічі з членом Наглядової ради Торгово-промислової палати Латвійської республіки Едвіном 
Берзиньшем, ФОП В.Синьогіним («SENATE Troubleshooting Group»), директором ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ 
КОНСАЛТІНГ ГРУП»  І. Козідубовою, керівником комітету транспорту і логістики Фонду роботодавців України 
С.Селівановим, Головою правління «Східноукраїнський бізнес-інкубатор» А. Смородіним та ін. Також були 
організовані виїзні практичні заняття на підприємства та організації м. Харкова. 

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

Професійний розвиток викладачів складає цілісну систему та містить надання взаємної методичної допомоги на 
кафедрі (методичні семінари, кругли столи, майстер-класи, тренінги). Професійному розвитку викладачів також 
сприяє система післядипломної освіти (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/pislyadiploplomna-osvita/), яка 
пропонує програми з підвищення кваліфікації та тренінги з розвитку викладача. Так викладачі кафедри протягом 
20.09.2021-19.11.2021 р. проходять підвищення кваліфікації у МІПО НТУ «ХПІ». Також 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. Щорічно працює 
семінар підвищення педагогічної майстерності. В університеті відкрито безкоштовний доступ до іноземних наукових 
видань, що індексуються у Scopus та Web of Science, що дає можливість вивчати та використовувати праці провідних 
закордонних вчених. Викладачі кафедри періодично залучаються до виконання різних науково-дослідних робіт. Так 
доц. Сергієнко О.А. проходила дистанційне стажування в Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-
технологічного парку (Польща); доц. Білоцерківський О.Б. у Балтійському науково-дослідному інституті проблем 
трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія). Викладачі публікують результати своєї діяльності у фахових 
виданнях та виданнях, що входять до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З метою підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників передбачено матеріальне 
стимулювання діяльності викладачів, що регулюється Колективним договором між адміністрацією НТУ 
«Харківський політехнічний інститут» та комітетом первинної профспілкової організації працівників освіти і науки 
НТУ «ХПІ» (https://public.kpi.kharkov.ua/profspilkova-organizatsiya/).
Матеріальне стимулювання наукової діяльності викладачів за публікацію в журналах, які включено до 
наукометричних баз SCOPUS та Web оf Science (http://science.kpi.kharkov.ua/pro-materialne-zaokhochennya-za-publik-
2/).
Отримали премію викладачі ОП Сергієнко О.А. і Соснов І.І., завідувач кафедри проф. Шапран Є.М. нагороджений 
нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (№ 129) згідно наказу МОН від 19.11.2020 року № 441-К, а 
також Почесною грамотою Харківської міської ради за вагомий внесок в соціально-економічний розвиток м. 
Харкова у 2021 році.
Динаміка обсягів мотиваційних доплат до заробітної плати (надбавок, премій, матеріальної допомоги), щорічно 
висвітлюється у Звітах ректора (http://public.kpi.kharkov.ua/zvit-rektora/). В НТУ «ХПІ»  щорічно відбуваються 
нагородження кращих викладачів та науковців в різних номінаціях за певні досягнення (найбільша кількість 
підготовлених посібників, монографій, захисти дисертацій). До Дня університету і Дня науки вручаються премії, 
почесні грамоти університету, міської, обласної рад, МОН, 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?

Університет має розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, яка повною мірою забезпечує потреби навчально-
виховного процесу та науково-дослідної роботи і є достатньою для подальшого розвитку університету, що 
підтверджується звітом про фінансову діяльність (http://public.kpi.kharkov.ua/finansova-diyalnist/).
У навчальному процесі університету одночасно задіяні 211 навчальних аудиторій (лабораторій) загальною площею 
78994 кв.м., комп’ютерні лабораторії розміщені на площі 4901 кв.м., 160 шт. мультимедійних проекторів.
На базі НТУ «ХПІ» розміщений Північно-Східний регіональний центр науково-комп’ютерної мережі України URAN, 
забезпечує доступ до ресурсів панєвропейської науково-освітньої мережі GEANT2. Сучасна науково-технічна 
бібліотека з фондами навчальної літератури обсягом 800904 примірників, яка займає 1 місце серед бібліотек ЗВО 
України. В університеті реалізована інноваційна освітня програма Innovation Campus, яка дозволяє перейти від 
декларативної до проектної схеми навчання на принципах гейміфікації та peer-to peer (співпраці на рівних). 
Стартап-центр SPARK, який працює за програмою Innovation Bootcamp, поєднує школярів, студентів, підприємців 
та науковців.
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На випусковій кафедрі є додаткова можливість використання комп’ютерів: 11 ПК Intel i3-9100F (2021), сервер HP 
ProliantML110G5 (2016), мультимедійний проектор Epson(2019), інтерактивна дошка 94" SMART Bord (2019), 
методичне забезпечення на електронних ресурсах (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/metodychni-materialy/).

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 
цих потреб та інтересів?

Доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, наукової 
діяльності в межах ОП є безкоштовним. Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ», крім вільного доступу до 
Інтернету, Wi-Fi, попереднього дистанційного замовлення видань з фонду, електронного каталогу повнотекстової 
бази, забезпечує вільний доступ до національних і світових інформаційних ресурсів системи URAN GEANT2. 
Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти належним чином  виявляються під час співпраці ЗВО з органами 
студентського самоврядування, зокрема, СтудАльянсом (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/tag/studalyans/). Для 
студентів створено сприятливі соціально-побутові умови: функціонують 15 гуртожитків, їдальні та буфети, Палац 
студентів, спортивно-оздоровчий табір Старт, стадіони, спортивні майданчики. Велику роль відіграє учбово-
спортивний комплекс «ПОЛІТЕХ». 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, (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/palats-studentiv/). 
Для врахування цих потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводиться їх опитування 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/). Отримані результати свідчать, що майже 70% студентів в 
основному задоволені цим процесом.

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

Санітарно-технічний стан усіх приміщень, аудиторій та лабораторій відповідає вимогам чинних норм і правил 
експлуатації, який забезпечується господарчими службами університету та залученими спеціалізованими 
організаціями. Гарантування безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я студентів забезпечується 
завдяки систематичній роботі Служби безпеки та соціально-психологічної служби щодо дотримання техніки 
безпеки та здорового способу життя.
НТУ «ХПІ» має оздоровчий пункт, що розташований у зручному для відвідувачів місці в приміщенні гуртожитку 
«Гігант». Там працюють 11 лікарів (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/medpunkt/), які забезпечують 
доступну, якісну та кваліфіковану медичну допомогу студентам. На базі ЗВО створена соціально-психологічна 
служба (https://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/sotsialno-psihologichna-sluzhba-ntu-hpi/), яка забезпечує захист 
психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів та працівників 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Викладачі кафедри постійно відвідують гуртожитки, де 
проживають студенти ОП, проводять бесіди щодо профілактики правопорушень.
Серед пріоритетних напрямків розвитку НТУ «ХПІ» до 2025 року  вирішення проблеми покращення матеріально-
технічного і фінансового забезпечення освітнього, наукового та виховного процесів є найбільш вагомою. Студенти 
активно долучаються до цієї роботи, оскільки адміністрація постійно співпрацює зі студентським самоврядуванням.

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?

Основним документом щодо надання освітньої, організаційної та інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти 
с «Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ», в якому визначені основні засади та нормативно-
правова база організації освітнього процесу, принципи його планування та форми організації. Наявна база учбових 
аудиторій, лабораторій та бібліотеки з врахуванням комп’ютерів Innovation Campus і Стартап-центра SPARK.
Організаційна підтримка на ОП здійснюється дирекцією ННІ ЕММБ та кафедрою (отримання довідок, інформація 
про олімпіади та конкурси студентських наукових робіт та інше).
Інформаційна підтримка ОП забезпечується комп’ютерними системами URAN, GEANT2 обчислювальним центром 
ННI ЕММБ (електронний розклад, електронні залікові книжки студентів).
Крім того, студенти ОП можуть навчатися в Innovation Campus і Стартап-центрі SPARK, брати участь у виконанні 
реальних бізнес-проектів.
Консультативну допомогу як у навчальній, так і в інших сферах в університеті здійснюються: приймальна комісія, 
дирекції інститутів, деканати, кафедри, Науково-технічна бібліотека, відділ міжнародних зв’язків, органи 
студентського самоврядування та інші.
Графік консультацій оновлюється та доступний на сайті кафедри (http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/rozklad-
zanyat/)та інформаційних стендах кафедри. Періодично кураторами груп проводяться зустрічі з академічними 
групами для вирішення всіх питань студентів. 
Соціальні потреби студентів та науково-педагогічних працівників забезпечує потужна соціальна інфраструктура 
НТУ «ХПІ»: 15 гуртожитків, у трьох з яких проживають здобувачі ОП, що дозволяє повністю забезпечувати житлом 
всіх студентів. Навчально-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 сприяють соціальній підтримці студентів.
Крім того, соціальна підтримка забезпечується наданням як академічних так і соціальних стипендій пільговому 
контингенту студентів.
Первинна профспілкова організація студентів НТУ «ХПІ» надає: соціальну підтримку у вигляді матеріальної 
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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 у гуртожитках (https://profkom-
khpi.org/pervichanya-profsoyuznaya-organizaciya-studentov-ntu-xpi/).
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).
При опитуванні студентів ОП найвищий рівень задоволеності пов’язаний з соціальною підтримкою (79%). 
Освітньою, організаційною та інформаційною підтримкою задоволені близько 83% опитаних, а консультативною 
підтримкою – 81%.

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 особам 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 мобільних груп населення в 
НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Правила прийому ЗВО містить 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).
Для особливих студентів застосовуються індивідуальні графіки та академічні відпустки для лікування та реабілітації 
відповідно до медико-соціальних показань згідно чинного законодавства. В університеті затверджено та 
реалізується програма заходів для забезпечення доступності до інфраструктури осіб з особливими потребами.
Навчальні корпуси обладнані пандусами, тобто створюється інклюзивний простір, що дозволяє навчатися 
студентам з особливими освітніми потребами. За ініціативою кафедри укладено договір з Всеукраїнською 
громадською організацією інвалідів «Українське товариство глухих» від 05.07.2018 р. для підготовки 
кваліфікованих фахівців як для підприємств,, так і обласних відділів ВГОІ «УТОГ» (відповідальний завідуючий 
кафедри проф. Шапран Є.М.)
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EhhOhtn1eKJFlTL5EU489HIBkATYiW-
IU7uid6_LDZqY5Q?e=Kw3JXP

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» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/). Згідно Порядку розгляду скарг 
здобувачів освіти в НТУ «ХПІ», Порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування), реагування на 
доведені випадки булінгу (цькування) у НТУ «ХПІ»  (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), 
здобувач освіти має право звернутися до адміністрації Університету 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 призначений уповноважений 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-карних діянь в сфері освіти. 
Під час забезпечення освітнього процесу на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 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 наступними 
документами:
1. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм в НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-
OP.pdf).
2. Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-
hpi-2/).
3. Положення про забезпечення якості вищої освіти.(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-
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content/uploads/sites/25/2018/06/NASTANOVA-SHHODO-YAKOSTI.pdf).

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

Удосконалення ОП відбувається як у результаті зворотнього зв’язку з науково-педагогічними працівниками, 
здобувачами вищої освіти, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей 
та потреб суспільства. Відповідно до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в НТУ «ХПІ» їх перегляд проводиться гарантом разом з 
групою забезпечення якості та супроводу  ОП та співробітниками відділу забезпечення якості освітньої діяльності 
НТУ «ХПІ». Для документального підтвердження на кафедрі зберігаються листи від стейкхолдерів, здобувачів 
вищої освіти, випускників, а також протоколи зустрічей з ними. Крім того виконується аналіз наявних ОП за цією 
спеціальністю у відкритих джерелах українських та закордонних ЗВО. Беруться до уваги результати зовнішнього 
забезпечення якості освіти, особливо зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій. 
Проект ОП розміщується на сайті не менше як за місяць до затвердження.
 Перший раз ОП переглядалася у 2019 році на виконання вимог Стандарту спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», затвердженого в листопаді 2018 року. А саме було приведено у відповідність до 
вимог Стандарту спеціальності назви окремих освітніх компонентів, їх структура і послідовність. 
Другий перегляд ОП та розробка нового навчального плану відбулися в 2020 р. Були враховані пропозиції 
викладачів кафедри, стейкхолдерів та студентів, які надавалися під час проведення форумів, сумісних заходів обміну 
досвідом ведення бізнесу, тренінгів, майстер-класів тощо. Так, наприклад, директор ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП» Козідубова І.В. запропонувала додати освітній компонент «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства», Директор ТОВ «МСБ ФІНАНС» Зав’ялова В.І., та завідувач кафедри товарознавства та комерційної 
діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури професор Захарченко П.В 
наголосили на необхідності посилити практичну підготовку. Під час участі кафедри у пілотному проекті 
“Підприємницький університет”, запровадженому Стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством цифрової 
трансформації, Дія. Бізнес та Українським фондом стартапів було апробовано курс «Інноваційне підприємництво та 
управління стартап-проєктами». 
Результатом співпраці з вищезгаданими стейкхолдерами було внесення до ОП таких освітніх компонент як 
«Виробнича практика» та навчальні дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

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

В НТУ «ХПІ» регулярно під час перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості освіти використовуються 
результати опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти та представників органів студентського 
самоврядування, які проводяться «Відділом забезпечення якості освітньої діяльності» та працівниками ННІЕММБ і 
кафедр. Підсумки опитування (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/), 
(http://web.kpi.kharkov.ua/emmb/) та((http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/kafedra/) періодично розглядаються на 
засіданнях кафедри, органу студентського самоврядування «Студентський Альянс НТУ «ХПІ»», Вченої ради 
Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ННІЕММБ). Вчена рада 
ННІЕММБ, спираючись на рішення кафедри, несе відповідальність за підтримку зворотного зв’язку та внесення 
змін до ОП. Згідно опитування студентів спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у 2020 
році отримані наступні результати: 88,4% опитаних задоволені змістом ОП і ознайомлені  з індивідуальною 
освітньою траєкторією;  82,3% студентів задоволені методами навчання, 90,4% висловили побажання в дисципліні 
«Маркетинг» розширити розділ інтернет-маркетингу. Студенти групи БЕМ-1020 запропонували замість дисципліни 
«Ділова українська мова» ввести дисципліну «Українська мова (професійного спрямування)». Вищевказані 
пропозиції були враховані при перегляді ОП у 2021 р. 

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

Діяльність організації студентського самоврядування (ОСС) НТУ «ХПІ» Студентський Рада «StudHeads» 
регулюється «Положенням про органи студентського самоврядування «Студентський Альянс» НТУ «ХПІ» 
(https://iiiii-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/igor_sosnov_khpi_edu_ua/EmcEC45XnkBGnGLH66QH_EwBZGdOce5hAeBPxcDHCI
MQsA?e=tLGVFZ). Члени ОСС беруть участь в управлінні університетом через представництво у Методичних та 
Вчених радах ННІЕММБ та університету, де висловлюють пропозиції щодо організації навчального процесу та 
поліпшення його якості, а також є членами стипендіальної комісії НТУ «ХПІ». Члени ОСС щотижня беруть участь у 
старостах,  де зокрема, обговорюють питання якості ОП, відвідування занять, якості викладання та інші. Отримана 
інформація доводиться до відома керівництва університету і разом зі студентським активом розробляються заходи 
забезпечення якості освітнього процесу. 

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 залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення ії якості як партнери 
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шляхом рецензування ОП та завдяки довгостроковій співпраці з випускною кафедрою в процесі виконання 
договорів про науково-технічну діяльність, проходження практики студентами, стажування викладачів. 
 Слід відзначити, що у 2020-2021 роках були отримані позитивні рецензії щодо якості ОП та пропозиції її перегляду 
від Голови Громадського об’єднання «Платформа інноваційного партнерства» Заікіна А.М., директора ТОВ «МСБ 
ФІНАНС» Зав’ялова В.І., директора ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП»  Козідубовой І.В. та інших. За їх 
пропозиціями було введено виробничу практику і дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для актуалізації ОП.

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

Інформацію щодо кар’єрного росту та траєкторій працевлаштування випускників ОП на університетському рівні 
висвітлюється на сайтах ГО «Асоціація випускників» (alumni.kpi.kharkov.ua). На кафедрі цією роботою займається 
проф. Сергієнко О.А, а інформація оприлюднюється на сайті кафедри 
(http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/kafedra/), а також передається на сайт ННІ ЕММБ 
(http://web.kpi.kharkov.ua/uk/emmb/).
Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» проводить постійний аналіз ринку праці і співпрацює з Державною Службою занятості 
та підприємствами, установами та організаціями, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і 
студентів. Ця робота координується з центральними та місцевими органами виконавчої влади. НТУ «ХПІ» кожний 
рік організовує «Ярмарок вакансій», де студенти мають можливість поспілкуватись з роботодавцями, домовитися 
про проходження практики та отримати практичний досвід на підприємствах 
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/tag/yarmarok-vakansij/).

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?

Щорічно на початку навчального року навчальний і навчально-методичний відділ спільно з відділом забезпечення 
якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» проводять перевірку кафедр щодо навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу на ОП, відповідності викладачів пунктам наукової та професійної активності згідно Постанови 
КМУ від 30.12.2015р. №1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №365 від 24 березня 2021 р.). 
Крім того згідно були здійснені наступні процедури внутрішньої системи забезпечення якості:
- анкетування здобувачів вищої освіти (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/);
- 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
Результати перевірок обговорюються на засіданнях кафедри, а також на засіданнях Вчених рад ННІ ЕММБ. 
Зауваження, які виникають у ході перевірок, враховуються у подальшій роботі кафедри.
У ході останньої перевірки у 2021 році були виявлені недоліки щодо забезпечення стійкого доступу студентів до 
методичного забезпечення дисциплін із-за недостатньої потужності комп’ютерів. Наразі кафедра додатково 
отримала 5 нових комп’ютерів і ліквідувала цю проблему.

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 результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, яке було проведено згідно наказу МОН України від 
09.06.2017 р. №1105-А «Про проведення акредитаційної експертизи» у період з 19 по 21 червня 2017 року були 
зроблені наступні зауваження:
1. Організувати роботу щодо підготовки викладачами випускної кафедри електронних версій методичного 
забезпечення дисциплін навчального плану для більш широкого впровадження сучасних методів навчання.
За результатами перевірки кафедри навчально-методичним відділом спільно з відділом забезпечення якості 
освітньої діяльності НТУ «ХПІ», яка проводилася 27.10.2021р., дане зауваження усунено. Методичне забезпечення 
розміщено в системі управління 
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/informatsijni-tehnologiyi/avtomatizovana-sistema-upravlinnya-navchalnim-protsesom-
ntu-hpi/
Активізувати науково-дослідну роботу викладачів та студентів шляхом участі у наукових конференціях, круглих 
столах, семінарах та виконанні договорів, які присвячені проблемам підприємства, торгівлі та біржової діяльності.
  Вказане зауваження усунено в повному обсязі, що підтверджується щорічними звітами кафедри з наукової роботи. 
Зокрема з 2019 по 2021 роки студенти Е.Шеянова, Т.Лаврик, О.Подоляк, Р.Сидоренко, В.Ломовцева та інші стали 
призерами Міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
  Викладачі та студенти приймали участь у виконанні науково-дослідних робіт «Підвищення ефективності 
управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем» (Номер ДР 0118U002174, 
2018-2020 р.р.); «Підвищення ефективності управління якістю товарів і послуг» (Номер ДР 0118U002173, 2018-2020 
р.р.) та продовжується виконання теми «Моделювання розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері» 
(Номер ДР 0120U101610).
  Захищена у 2021р. докторська дисертація доц. Сергієнко О.А. Викладачами кафедри отримано 2 патенти на корисні 
моделі (Шапран Є.М., Соснов І.І.), а також 9 авторських прав на товари (Гаврись О.М., Білоцерківський О.Б., 
Степуріна С.О.).
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2. Ввести в навчальний план та розробити програму комерційної практики для студентів 3-го курсу.
  Зауваження усунено. Навчальний план 2021/2022 р.р. розміщено на сайтах кафедри, інституту ННІ ЕММБ та 
університету. Проте група забезпечення ОП проводить моніторинг акредитаційних справ інших спеціальностей 
університету та ОП інших закладів вищої освіти, аналізує ці зауваження та бере їх до уваги.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур забезпечення якості завдяки регулярному проведенню в НТУ 
«ХПІ» методичних та наукових семінарів із залученням усіх викладачів кафедри, на яких обговорюються проблемні 
питання забезпечення якості ОП, висуваються пропозиції та ухвалюються рішення щодо покращення окремих 
складових ОП.
 Організаційні питання щодо внутрішнього забезпечення якості ОП регулярно розглядаються на засіданнях 
кафедри, Вченій раді ННІ ЕММБ. При цьому враховуються рецензії-відгуки представників академічної спільноти 
інших ЗВО. Так, наприклад, за пропозицією завідувача кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів 
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., проф. Князя С.В. запропоновано ввести дисципліну 
«Митний контроль та експертиза товарів» для актуалізації ОП в зв’язку з прагненням України до вступу в ЕС. 
Завідувач кафедри товарознавства і комерційної діяльності Київського національного університету будівництва та 
архітектури професор Захарченко П.В. запропонував збільшити на 1 кредит загальний обсяг навчальної дисципліни 
«Управління ресурсами і витратами» з метою розширення питань ефективного використання ресурсів. Професор 
кафедри Рамазанов С.К. Київського національного університету ім. В. Гетьмана запропонував покращити зміст ОП 
щодо поглиблення математичної підготовки студентів і впровадження інтелектуальних систем управління при 
викладанні дисциплін «Оптимізаційні методи і моделі» та «Управлінські рішення в торгівлі». 

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 
керівниками підрозділів НТУ «ХПІ» у такій послідовності: ректор; проректор з науково-педагогічної роботи по 
організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення; проректор з наукової роботи, який 
забезпечує інтеграцію наукових досліджень та освітнього процесу; 
 Вчена рада НТУ «ХПІ», яка затверджує стратегію забезпечення якості освіти; керівник відділу забезпечення якості 
освітньої діяльності, який забезпечує моніторинг якості освіти та ОП, опитування студентів щодо якості викладання 
та інше згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та нормативних документів МОН України; керівник 
навчального відділу , який забезпечує організацію і контроль освітнього процесу та підвищення ефективності 
професійного розвитку викладачів: керівник методичного відділу , який організує методичне та інформаційне 
забезпечення освітньої діяльності.
 Вищенаведеним керівним підрозділам підпорядкованої та відповідають за якість освіти: керівники кафедр, 
інститутів і факультетів, які забезпечують вдосконалення ОП, якість викладання, профорієнтацію, стажування 
викладачів, наукові дослідження та інше. Крім цього студентське самоврядування «Студентський Альянс», 
профспілкові організації створюють можливості для просування студентських ініціатив, що позитивно впливає на 
якість освітнього процесу.

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 такими документами, які оприлюднені на сайтах 
НТУ «ХПІ» у вільному доступі:
1. Статут НТУ «ХПІ».
2. Правила внутрішнього розпорядку НТУ «ХПІ» 
3. Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ» 
4. Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.
5. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників.
6. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої 
освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання.
7. Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості.
8. Порядок розгляду скарг здобувачів освіти 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/)

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 
https://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/obrazovatelnaya-programma/ 
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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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» оприлюднена у відкритому 
доступі на офіційному сайті кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів НТУ «ХПІ» 
(http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/obrazovatelnaya-programma/).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони
1. Висока конкурентоспроможність НТУ «ХПІ», завдяки поєднанню в університеті технічного, економічного та 
гуманітарного напрямків підготовки, яке дало синергетичний ефект суттєвого підвищення якості освіти і наукових 
досліджень, що підтверджується високим рейтингом і провідними позиціями НТУ «ХПІ» серед ЗВО України та світу 
за даними QS World University Ranking.
Сьогодні НТУ «ХПІ» співпрацює з 93 ЗВО та фірмами з 31 країни світу. В університеті виконуються проекти в рамках 
програм INTAS, TEMPUS/TASIS, INCO-COPER-NiCUS, ЮНЕСКО, Інформаційного агентства США, Німецького 
академічного Товариства DAAD та інші.
2. Можливість працевлаштування випускників, оскільки НТУ «ХПІ» і кафедра налагодили тісну взаємодію з 
роботодавцями.
За даними відомого порталу «Rabota.ua» найбільша кількість вакансій в Україні пов’язана зі спеціальністю 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Особливо це стосується Харківщини, де вдалося залучити значні 
іноземні та вітчизняні інвестиції, що сприяє відновленню промислово виробництва, розвитку малого і середнього 
підприємництва, працевлаштуванню молоді та попиту на фахівців. Університет приймає активну участь в реалізації 
послідовної політики економічного та соціального розвитку регіону із залученням студентів до науково-дослідних 
робіт.
3. Сприятливі можливості участі здобувачів вищої освіти у програмах і міжнародних проектах Erasmus+, DAAD, 
стажуваннях та конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах тощо.
4. Можливість отримання якісної освіти, оскільки викладання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує 
колектив висококваліфікованих  викладачів, серед яких 1 доктор економічних наук, 1 доктор технічних наук, 3 
кандидата економічних наук, 3 кандидата технічних наук, з них 1 професор та 7 доцентів, а також 
висококваліфіковані викладачі інших кафедр НТУ «ХПІ».
5. Можливість використання інформаційних ресурсів як НТУ «ХПІ» так і  світових науково-освітніх мереж URAN і 
GEANT2. Це підтверджується наявністю сучасної науково-технічної бібліотеки, яка згідно світового рейтингу 
бібліотек «Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar», увійшла до сотні кращих у світі.
6. Сприятливі можливості участі здобувачів вищої освіти у розробці інноваційних Стартап-проектів, в т.ч. на базі 
НТУ «ХПІ», оскільки з 2020 року дисципліна «Інноваційне підприємництво та управління стартапами», 
впроваджена в освітній процес.
7. Високий рівень соціальної підтримки здобувачів вищої освіти: НТУ «ХПІ» має Палац студентів, плавальний 
басейн, легкоатлетичний манеж, стадіон, 15 гуртожитків, профілакторій, спортивно-оздоровчий табір, студентську 
лікарню, їдальні, буфети та інше. 
Слабкі сторони
1. Тривалі карантинні заходи, які перешкоджають розширенню зв’язків із закордонними ЗВО, мобільності студентів, 
стажуванню викладачів та інше. 
2. Недостатній обсяг державного замовлення для вступників на ОП, незважаючи на існуючий попит на фахівців 
спеціальності, згідно даних порталу «Rabota.ua».

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

Перспективи розвитку ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в НТУ «ХПІ» упродовж найближчих 3 
років тісно пов’язані з програмою регіонального розвитку Харківщини до 2027 року. Слід відзначати створення 
Індустріального парку для відновлення енергетичного і транспортного машинобудування на базі ВАТ «Турбоатом», 
ПАТ «Електроважмаш», ДП «Завод ім. Малишева», ПАТ «ХТЗ», та інші.
 В проекті «Слобожанщина» вже співпрацюють світовий лідер у виробництві локомотивів, вагонів, трамваїв 
«CAFPower&Automation» та вітчизняні компанії ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», АТ «Укрзалізниця». 
Виробництвом автобусів буде займатися турецька фірма «KARSAN». В багатьох програмах задіяний науковий 
потенціал НТУ «ХПІ».
 Отже, в перспективі важливими заходами є: посилення інтеграції навчання і наукових досліджень з виробництвом 
та бізнесом; постійне вдосконалення ОП з врахуванням тенденцій регіонального та галузевого ринків; підвищення 
якості ОП шляхом залучення роботодавців,  стейкхолдерів, академічної спільноти і студентів до обговорення ОП.
 Для реалізації перспектив розвитку ОП заплановані наступні заходи:
1. Враховуючи синергетичний ефект від співпраці технічних та економічних напрямків освіти в НТУ «ХПІ», 
забезпечити студентам ОП можливість переходу від декларативної схеми навчання, основою якої є придбання 
знань, до проектної схеми, спрямованої на придбання навичок створення бізнесу, систем і продуктів на принципах 
гейміфікаціях та peer-to-peer (співпраця на рівних). Завдяки «Інноваційному кампусу» НТУ «ХПІ» студенти вже 
мають можливість поєднувати ІТ-навчання, підприємництво та коворкінг.
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2.  Ширше залучати провідних фахівців у якості викладачів-практиків та розширити перелік без практики.
3. Розширити участь здобувачів і викладачів у міжнародних наукових конференціях за тематикою спеціальності  з 
метою врахування в ОП кращих практик у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, особливо за 
Програмою USIAD – Конкурентоспроможна економіка України.
4. Продовжувати розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази освітньої програми та кафедри 
підприємництва, торгівлі та експертизи товарів: модернізація комп’ютерної лабораторії тощо.
5. Розвивати співпрацю із закордонними закладами вищої освіти, щодо діяльності за ОП: 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, підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників та інше.
6. Розвивати програми подвійних дипломів із закладами вищої освіти.
7. Посилити профорієнтаційну роботу викладачів кафедри щодо збільшення вступу абітурієнтів на ОП..

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

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: Сокол Євген Іванович

Дата: 23.11.2021 р.
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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

Бухгалтерський облік навчальна 
дисципліна

Бухгалтерський 
облік_РПНД.pdf

qrq9xwKVB6/Hgh2I
2XruciFGxSjdLXTo5

58Urxfy0Fc=

11-ПК – Intel Core 2 Duo Е6505 
(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, 
PowerPoint
1. Закон України «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.99 р. №996. 
Електронний 
ресурс:https://zakon.rada.gov.ua/l
aws/show/996-14#Text
2. План рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, 
зобов'язань господарських 
операцій підприємств і 
організацій Електронни 
ресурс:https://zakon.rada.gov.ua/l
aws/show/z1557-11#Text
3. Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку 
Електронний ресурс: 
https://interbuh.com.ua/ru/docum
ents/onemanuals/35131
4. Міжнародні стандарти 
аудиту, надання впевненості та 
етики. Видання 2016-2017 р. 
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodn
i-standarti-auditu
5. Закон України Про аудит 
фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» 
Електронний ресурс: 
http://zakon3.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України від 
02.12.2010 р. № 2755-VI. 
Електронний ресурс:  
http://www.nibu.factor.ua/ukr/inf
o/instrbuh/psbu1/
7. Гудзь Н.В. Бухгалтерський 
облік: навч. посіб. / Н.В. Гудзь, 
П.Н. Денчук, Р.В. Романів. 2-е 
вид., перероб. і доп.  – К. : «Центр 
учбової літератури», 2016. – 424 
с.
8. Скоробагатова Н.Є. 
Бухгалтерський облік: навч. 
посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2017. [електронний 
підручник]
9. Бондар М.І. Звітність 
підприємства / М.І. Бондар, Ю.А. 
Верига, М.М. Орищенко: 
Підручник. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2015. – 570 с.
10. Харламова О. В. Фінансова 
звітність за міжнародними 
стандартами: методологія 
формування та практика 
імплементації в Україні : 
монографія / О. В. Харламова. – 
Х. : Лідер, 2015. – 372 с.
11. 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 
https://scholar.google.com/citation
s?view_op=list_works&hl=ru&user
12. Бруханський Р.Ф. 
Бухгалтерський облік: підручник. 
– Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 
[електронний підручник]
13. Бухгалтерський облік : навч. 
посіб. / Т.В. Давидюк, О.В. 
Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. 
Резніченко. – Харків, Видавничий 
дім «Гельветика», 2016. 
[електронний підручник]
14. Бухгалтерський облік / 
Осмятченко В.О., Тесленко Т.І., 
Герасименко О.М., Титенко Л.В., 
Скоробагач А.Є., Вавілов В. В. 
Київ: Простобук, 2017. 
[електронний підручник]

Фінанси, гроші та 
кредит

навчальна 
дисципліна

Фінанси гроші та 
кредит_РПНД.pdf

MG8GqOd9Muur8Sx
FbZ4Ouv2j7UzLI588

JupprJuADBQ=

7-ПК – Intel Celeron G1620 (2015)
1-ПК – Intel E4500 (2015)
1-ПК – Intel Celeron 2.4 (2015)
1-ПК – Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2015)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Фінанси: Навчальний посібник: 
експрес курс / Волохова І. С., 
Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.[ 
за заг. ред. Волохової І. С.] Харків: 
Видавництво «ПромАрт», 2018. 
– 262 с. [електронне видання]
2. Щетинін А. І.  Гроші та кредит 
: навчальний посібник – Дніпро : 
Університет митної справи та 
фінансів, 2019. – 163 с. 
[електронний підручник]
3. Фінанси підприємств: 
навчальний посібник / Ситник Н. 
С., Смолінська С.Д.,Ясіновська 
І.Ф.; за заг. ред. Н. С. Ситник.- 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2020. - 402 с [електронне 
видання]
4. Краснокутська Н. С. Економіка 
і фінанси підприємств: навч. 
посіб. : у 2 ч. / Н. С. 
Краснокутська, О. А. Круглова, А. 
В. Попова. Харків : Іванченко І. С., 
2016.
5. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 
навчальний посібник. Острог : 
Видавництво Національного 
університету «Острозька 
академія», 2021. 332 с. 
[електронне видання]
6. Фінанси : навчальний посібник / 
Л. В. Лисяк, С. В. Качула, Л. О. 
Міщенко, Д. А. Міщенко ; за ред. д. 
е. н., проф., акад. АЕН України Л. 
В. Лисяк. – Дніпро: ТОВ “Акцент 
ПП”, 2017. – 298 с. [електронне 
видання]
7. Фінанси підприємств: 
навчальний посібник / за ред. Г. Я. 
Аніловської, І. Б. Висоцької. - 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. - 440 с. 
[електронне видання]
8. Навчальний посібник: «Гроші 
та кредит: Практикум»  : навч. 



посіб. для студ. спеціальності 051 
«Економіка» всіх спеціалізації / 
КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: 
Ю.О.Єрешко, М.М.Дученко І.М. 
Крейдич.– Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 52 с. 
[електронне видання]
9. П'ятак Т. В. Гроші і кредит : 
навч.-метод. посібник / Т. В. 
П'ятак, Н. О. Власова ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-
т". – Харків : ФОП Іванченко І. С., 
2016. – 182 с. [електронне 
видання]
10. Гроші та кредит : метод. 
вказівки до практ. занять та 
самост. роботи студентів 
першого (бакалавр.) рівня вищої 
освіти спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та 
страхування" всіх форм навчання 
/ уклад.: Т. В. П'ятак, І. Л. Сітак ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". – Харків : 
Іванченко І. С., 2021. – 88 с. 
[електронне видання]

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія_РПНД.p
df

On22EzBZ94v1mVRz
0GW1IyiX9V8BCik8

uHJiQmkYChA=

1. 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.
2. Філософія: навч.посіб. / О.М. 
Бардін, В.В. Булавіна, Н.Б. Годзь 
та ін.. ; за ред..  О.М. Бардіна, 
М.П. Требіна. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2012. – 432 с.
3. 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]
4. Владленова И.В. Філософські 
проблеми фізики у світлі 
розвитку нанотехнологій: навч.-
метод. посіб. Х.: НТУ « ХПІ», 
2010.
5. 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. [електронний 
підручник]
6. Повар А. Філософія : 
навчально-методичний посібник / 
А.М. Повар, Т.В. Сулятицька. – 
Кам’янець-Подільський, 2015. – 
163 с.
7. Городыская О.Н. Философия 
античности: Текст лекции по 
курсу «Философия» для 
аспирантов и студентов всех 
специальностей и форм обучения 
(на рус. яз.). Х.: НТУ «ХПИ», 
2018. – 46 с.
8. Владленова И.В., Дольская О.А. 
Онтология. Философские 
проблемы сознания. (учебно-
методическое пособие).  
Издательство Иванченко И.С., 
НТУ «ХПИ», 2019. – 258 с.
9. Філософія: навч. посіб. / Ю.М. 
Вільчинський, Л.В. Северин-
Мрачковська, О.Б. Гаєвська. Київ: 
КНЕУ, 2019. – 368 с. 



[електронний підручник]
10. Петінова О. Б. Філософія: 
навчальний посібник / О. Б. 
Петінова. – Одеса,. 2019. – 304 с. 
11. Философия: Учебник для вузов. 
В. В. Миронов[електронний 
підручник]
12. Скирбекк Г.,Гилье Н..История 
философии: учеб. пособие 
https://pnu.edu.ru/media/filer_pu
blic/2012/11/20/history_philosophy.
pdfhttps://pnu.edu.ru/media/filer_
public/2012/11/20/history_philosop
hy.pdf
13. 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]
14. Філософія : підручник / О. Г. 
Данильян, О. П. Дзьобань. – 3-тє 
вид., переробл. – Харків : Право, 
2020. – 432 с.
15. Історія філософії: проблема 
людини та її меж. Вступ до 
філософської антропології як 
метаантропології. Навчальний 
посібник зі словником. – 4-е 
видання перероблене та 
доповнене – К:. КНТ, 2016 – 396 с.
16. 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]
17. Бичко І.В.,Бойченко І.В. та ін. 
Філософія : Підручник. К.: 
«Либідь», 2001.
18. Конверський А Є. Логіка: 
підручник. К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2017. – 391 с. 
[електронний підручник]
19. Основи філософії: навч. посіб. / 
Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. 
В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. 
Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. 
ред. М. Ф. Шмиголя]. К.: Центр 
учбової літератури, 2017. – 412 с. 
[електронний підручник]
20. Основи філософії: комплекс 
навчально-методичного 
забезпечення навчальної 
дисципліни, навчальний посібник 
для підготовки студентів 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти для всіх 
спеціальностей / КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ; уклад. Н. В. 
Ніколаєнко, О. О. Потіщук. Київ : 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 
90 с. [електронний підручник]

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Фізична 
культура_РПНД.p

df

ywM0S26TCFUsHs3
Aqve3G02lpilPnb7Q

wbVDWREufno=

1. Про організацію занять з 
фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах України. 
Лист Міністерства освіти 
України від 19.04.1996 р №1/11.
2. Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт». – Від 
24.12.1993 зі змінами 01.01.2011 р. 
№ 2974.
3. Муллер А.Б. Фізична культура: 
навч. посібник [Електронний 
підручник].
4. Бондар І.Р. Диференційоване 
фізичне виховання: навчальний 



посібник / І. Р. Бондар Львів: 
ЛДУФК, 2017. – 197 с. 
5. Вознюк Т.В. Основи теорії та 
методики спортивного 
тренування: навчальний посібник 
/ Т. В. Вознюк. – Вінниця : ФОП 
Корзун Д. Ю., 2016. – 236 с.
6. Галайдюк М.А. Фізичне 
виховання студентів спеціальних 
медичних груп: методичні 
рекомендації / М. А. Галайдюк, Т. 
М. Краснобаєва; Вінницький 
державний педагогічний ун-т ім. 
М. Коцюбинського, Ін-т 
фізичного виховання. – Вінниця: 
Ландо-ЛТД, 2014. – 78 с.
7. Грибан Г. П. Методична 
система фізичного виховання 
студентів: навчальний посібник / 
Г. П. Грибан Житомир: Рута, 
2014. – 305 с.
8. Дмитренко С. М. Методичні 
рекомендації для підготовки 
студентів до екзамену з теорії 
фізичного виховання для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 
/ С. М. Дмитренко, І. О. Асаулюк. 
– Вінниця, 2016. – 112 с.
9. Краснобаєва Т. М. Особливості 
формування фізкультурно-
спортивних умінь у студентів : 
методичний посібник для 
викладачів фізичного виховання 
вищих навчальних закладів 
освіти / Т. М. Краснобаєва, М. А. 
Галайдюк. – Вінниця : Едельвейс і 
К, 2016. – 49 с.
10. Краснобаєва Т. М. Педагогічні 
особливості формування 
фізкультурно-спортивних умінь 
у студентів на заняттях із 
фізичного виховання : навчальний 
посібник / Т. М. Краснобаєва, М. 
А. Галайдюк. – 2-ге вид., допов. 
та перероб. Вінниця, 2017. – 67 с.
11. Краснобаєва Т. М. Фізичне 
виховання: Розробка занять із 
загальної фізичної підготовки. 
(Модульний варіант): 
методичний посібник для 
викладачів фізичного виховання 
вищих навч. закладів освіти / Т. 
М. Краснобаєва; Вінницький 
державний педагогічний 
університет ім. М. 
Коцюбинського, Інститут 
фізичного виховання і спорту. 
Вінниця, 2014. – 108 с.
12. Швець О.П. Курс лекцій та 
матеріал для самостійної 
роботи студентів вищих 
навчальних закладів з дисципліни 
фізичне вихованн : навчальний 
посібник / О. П. Швець; 
Вінницький державний 
педагогічний університет ім. М. 
Коцюбинського. – Вінниця: 
Планер, 2016. – 251 с.

Управління ресурсами 
і витратами

навчальна 
дисципліна

Управління 
ресурсами і 

витратами_РПНД
.pdf

CatoWm33m66K0b0
UrLYUethhcfVoEPQ

xfVhKgaog2Xk=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Чорна М. В. Управління 
витратами : навч. посіб. / М.В. 



Чорна, П.В. Смірнова, Р.М. 
Бугріменко. – Харків : ХДУХТ, 
2017. – 166 с.
2. Іванюта П.В., Лугівська О.П. 
Управління ресурсами і 
витратами: навчальний 
посібник. 2-ге вид. К.: Центр 
учбової літератури, 2011. 
[електронний підручник]
3. Тарасенко С. І. Управління 
витратами : навч. посібник / С. І. 
Тарасенко. – Кам’янське : ДДТУ, 
2018. – 305 с.
4. Мельничук Л. С. Методичні 
рекомендації з 
дисципліни«Управління 
витратами» / Л. С. Мельничук. – 
Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра 
Могили, 2018. – 40 с. – 
(Методична серія; Вип. 253)
5. Управління витратами. 
Данилко В.К., Кушніренко О.М., 
Марченко К.С. Навчальний 
посібник. — К.: Каравела, 2019. — 
256 с.
6. Управління витратами: 
навчальний посібник / Н.С. 
Артамонова, .О. Акулюшина. – 
Київ, 2018. –116 с.
7. Гаврись П. О. Методи оцінки 
та контролю витрат у 
промисловості [Електронний 
ресурс] : кол. монографія / П. О. 
Гаврись, М. О. Гаврись, О. М. 
Гаврись ; заг. ред. О. М. Гаврись ; 
Нац. техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 2019. – 175 
с.
8. Гаврись П.О. Управління 
витратами на виробництво 
промислової продукції : 
монографія / П.О. Гаврись. – Х. : 
Апостроф, 2011. – 106 с. 
9. Гаврись О. М. Розвиток 
методів економічної оцінки 
технічних рішень і якості 
промислових виробів : монографія 
/ О. М. Гаврись, М. О. Гаврись, О. 
О. Гаврись ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Харків : Планета – Принт, 2021. 
– 163 с.
10. Давидович I. Є. Д Управління 
витратами: Навчальний 
посібник. – К. : Центр учбової 
літератури. 2008. – 320 с. 
[Електронний підручник]

Управління 
персоналом

навчальна 
дисципліна

Управління 
персоналом_РПНД.

pdf

FL+g+eTbKEf279jjxS
6K4Z9i9Rpx2JebOaF

gpgzWWZU=

11-ПК – Intel Core 2 Duo Е6505 
(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, 
PowerPoint
1. Управління персоналом : 
підручник / [В. М. Данюк, А. М. 
Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. 
та наук. ред. к.е.н., проф. В. М. 
Данюка. – К. : КНЕУ; 
Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 
с.
2. Балабанова, Л. В. Управління 
персоналом [Електронний 
ресурс] : підручник для студ. вищ. 
навч. закл. / Л. В. Балабанова, О. 



В. Сардак . – Київ : Центр учбової 
літератури, 2019 . – 468 с.
3. Виноградський М. Д., 
Виноградська А. М., Шканова О. 
М. Управління персоналом. 2-ге 
видання: Навчальний посібник. – 
К: Центр учбової літератури. – 
2009 – 502 с.
4. Управління персоналом та 
економіка праці [Текст] : [учб. 
посіб.] / [М. І. Погорєлов та ін.] ; 
за ред. проф. Погорєлова М. І. [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – Харків : Щедра 
садиба плюс : НТУ «ХПІ», 2015. – 
521 с.
5. Управління персоналом [Текст] 
: підручник / Шубалий О. М. [та 
ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 
Шубалого О. М. ; Луц. нац. техн. 
ун-т. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 
2018. - 403 с.
6. Управління персоналом [Текст] 
: навч.-метод. посіб. / [уклад.: 
Дяків О. П., Островерхов В. М.] ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 287 с.
7. Управління персоналом [Текст] 
: [навч.-метод. посіб. (для 
здобувачів вищ. освіти екон. та 
упр. спец.)] / І. І. Поліщук, В. В. 
Швед. – 2-е вид., перероб. та 
допов. – Вінниця : Твори, 2019. – 
283 с.
8. Управління персоналом: навч. 
посібник / О. Д. Матросов [та 
ін.] ; Харківський політехнічний 
ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2008. – 211 с.
9. Управління персоналом 
підприємства: навч. посібник / 
Криворучко О.М., Водолажська 
Т.О. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 200 с.
10. Управління персоналом в 
умовах знаннєвої економіки 
[Текст] : колект. монографія / 
[Зайцева О. І. та ін. ; під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Г. Г. Савіної] ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон 
: Вишемирський В. С., 2019. – 129 
с.
11. Управління персоналом в 
системі менеджменту 
організації [Текст] : монографія / 
Муромець Н. Є., Мирошниченко 
Ю. В., Савченко І. Г. ; [ ред. Н. Є. 
Муромець] ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-
т КНТЕУ. – Харків : Панов А. М., 
2019. – 192 с.
12. Dessler G. Human Resource 
Management. 16th ed. – New York: 
Pearson, 2020. – 724 p.

Українська мова 
(професійного 
спрямування)

навчальна 
дисципліна

Українська 
мова_РПНД.pdf

1aKhiEYSJrjPx1YqAj/
ajMseHi9ZXvZmEFg

6s19PSHo=

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, 
PowerPoint
1. Писарська Н. В. Українська 
мова за професійним 
спрямуванням: письмове ділове 
мовлення: навч. посібник  / Н. В. 
Писарська. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. 
– 114 с.
2. Методичні вказівки до 
практичних занять та 



самостійних робіт з дисципліни 
«Українська мова» для студентів 
усіх спеціальностей «Долаймо 
суржик!» / уклад. Дяченко О.В., 
Гомон А.М.− Харків: НТУ «ХПІ», 
видавництво «Форт», 2019. – 56 
с.
3. Заверющенко М.П. Офіційно-
діловий стиль: правила 
укладання документів різних 
видів»: навч. посібник щодо 
самостійної роботи / М. П. 
Заверющенко, О. М. Кримець, С. 
М. Чернявська, О. В. Шокуров.− 
Харків: НТУ «ХПІ», 2019.– 140 с.
4. Методичні вказівки для 
студентів і викладачів з 
дисциплін «Українська мова» 
«Метод проектного навчання у 
контенті комунікативно-
інтенційної моделі як нової 
еволюційної освіти» / уклад. 
Полянська І.В., Чернявська С.М., 
Шевченко В.Ф.− Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – 27 с.
5. Гомон А.М. Оброблення 
наукової інформації: навчально-
методичний посібник з 
дисципліни «Українська мова»  
для студентів I курсу всіх 
спеціальностей / А.М. Гомон 
А.М., Кримець О.М.− Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019.− 106 с.
6. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійних робіт з дисципліни 
«Українська мова» для студентів 
усіх спеціальностей «Основні 
труднощі  з ортографії  та 
пунктуації сучасної української 
мови» / уклад. Гомон А.М. , 
Дяченко О.В.− Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – 36 с.  
7. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійних робіт з дисципліни 
«Українська мова» для студентів 
і курсантів 1-го курсу технічних 
спеціальностей «Культура 
усного професійно-ділового 
спілкування» / уклад. Снігурова 
І.І., Писарська Н.В., Бєлова К.В.,  
Дяченко О.В.− Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020.– 45 с.
8. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Українська мова для 
курсантів та студентів 1-го 
курсу «Наукова комунікація як 
складник фахової діяльності» / 
уклад. Бєлова К.В., Писарська 
Н.В., Снігурова І.І., Дяченко О.В.− 
Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 30 с.
9. Методичні вказівки до 
самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Українська мова» 
для студентів 1-го курсу 
нефілологічних спеціальностей 
та курсантів ВІТВ «Правила 
укладання ділових паперів» / 
уклад. Снігурова І.І., Писарська 
Н.В., Бєлова К.В., Дяченко О.В. − 
Харків: НТУ «ХПІ», 2020.– 33 с.
10. Бєлова К.В. Українська мова 
для військовослужбовців: 
навчальний посібник / К. В. 
Бєлова, І. І. Снігурова, О. В. 
Дяченко, Н. В. Писарська .− 
Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 161 с.



Торговельне 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Торговельне 
підприємництво_Р

ПНД.pdf

xweoUXWsHrQ6b+
MFflDNI7wjXOKwB
QM3k4eIVZuEvU4=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Савицька Н.Л. Торговельне 
підприємництво: навч.-метод. 
посіб. / Н.Л. Савицька, І.Ю. 
Мелушова, А.В. Красноусов, К.С. 
Олініченко. Х.: Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. 
[електронний підручник]
2. Балджи М.Д., Доброва Н.В., 
Однолько В.О., Осипова М.М. 
Торговельне підприємництво: 
навч. посіб. Київ: Кондор-
видавництво, 2017. [електронний 
підручник]
3. Торговельне підприємництво: / 
За ред. Л.В. Фролової. Одеса, 
Бондаренко М.В., 2018. 
[електронний підручник]
4. Основи підприємництва: 
підручник / Біляк Т.О., Бірюченко 
С.Ю., Бужимська К.О., та ін.; під 
заг. ред. Н.В. Валінкевич. 
Житомир : ЖДТУ, 2019. 492 с. 
[електронний підручник]
5. Болтянська Л.О., Ю.О. Прус, 
М.А. Терещенко. Економіка та 
організація торгівлі: курс лекцій. 
Мелітополь: Люкс, 2021. 162 с. 
[електронний підручник]
6. Підприємництво: підручник / 
С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. 
Шраменко [та ін.]. – Харків: 
УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 2. Реалізація 
підприємницької діяльності у 
сучасних ринкових умовах. 228 с. 
[електронний підручник]
7. Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність: підручник / 
за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. 
Сотник, д.е.н., проф. Л. М. 
Таранюка. Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2018. 
572 с. [електронний підручник]
9. Шиндировський І.М. 
Торговельне підприємництво та 
особливості його провадження // 
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – 
№62. – 2021. [електронний 
підручник]
10. Методичні вказівки до 
практичних занять з навчальної 
дисципліни «Торговельне 
підприємництво»: для студентів 
спец. 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
усіх форм навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран, О. А. Сергієнко. 
Харків, 2021. 44 с. [електронний 
підручник]
11.  Юрко І. В. Торговельне 
підприємництво: навч. посібник / 
І. В. Юрко. К. : Центр учб. л-ри, 
2014. 232 с.
12.  Янчева Л. М. Теоретико-
практичні аспекти управління 
комерційною діяльністю: 
монографія / Л. М. Янчева, Г. Г. 
Лисак, О. А. Круглова.– Харків : 
вид-во І. С. Іванченка, 2016. – 210 
с.
13.  Ткачук, С. В. Торговельне 
підприємництво : конспект 
лекцій для студ. за напрямом 



6.030510 «Товарознавство і 
торговельне підприємництво» 
денної форми навчання / С. В. 
Ткачук, І. В. Ніколаєнко. – К. : 
НУХТ, 2014. – 129 с. [електронний 
підручник]
14.  Юрко І. В. Торговельне 
підприємництво: навч. посібник / 
І. В. Юрко. К. : Центр учб. л-ри, 
2014. 232 с.
15. Товарознавство і торговельне 
підприємництво : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / А.А. 
Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. 
Осика та ін. ; за ред. А.А. 
Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- 
екон. ун-т, 2014. – 652 с.
16. Торговельне підприємництво: 
механізми розвитку і фінансової 
підтримки: монографія / за наук. 
ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – 
Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2015. – 724 с.
17. Інтелектуалізація 
інвестиційних процесів в 
контексті розвитку 
торговельного підприємництва: 
монографія / колектив авторів; 
за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. 
Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича 
фірма «Афіша», 2017. – 496 с.

Товарознавство навчальна 
дисципліна

Товарознавство_Р
ПНД.pdf

U0BngNmUSNsQjuh
UWUmPtkGjKsDG77

FwCEZe3/vQwas=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. 
Товарознавство продовольчих 
товарів: Спецкурс. Київ: Центр 
навчальної літератури, 2019. 424 
с.
2. Комерційне товарознавство: 
навч. посібник / В.А. Павлова, Г.А. 
Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. 
Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. 
Кузьменко. Київ: Кондор, 2018. 
286 с.
3. Артюх Т.М. Теоретичні основи 
товарознавства: навч. посібник 
/Т.М. Артюх, І.В. Григоренко. К.: 
КНУХТ, 2014. [електронний 
підручник]
4. Мельник Т.Ю. Товарознавство: 
підручник (для студентів 
економічних спеціальностей) 
[Електронне видання]. 
Житомир: Державний 
університет «Житомирська 
політехніка», 2020. 364 с.
5. Подвірна Т.В. Опорний 
конспект лекцій з дисципліни 
«Теоретичні основи 
товарознавства та 
підприємництва» для студентів 
денної форми навчання за 
напрямком підготовки: 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Тернопіль: 
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 200 с.
6. Сирохман І.В. Товарознавство 
продовольчих товарів: підручник. 
Харків: Світ Книг, 2016. 713 с.
7. Теоретичні основи 
товарознавства: підручник / Л.І. 
Байдакова, І.М. Байдакова, Б.М. 



Губа, В.Я. Плахотін, О.В. 
Шегинський. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 
2016. 284с.
8. Товарознавство. 
Непродовольчі товари: підруч. 
Т.1. / Н.В. Мережко, О.Р. 
Мокроусова, Л.А. Коптюх та ін. 
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. 760 с.
9. Товарознавство 
непродовольчих товарів: навч. 
посібник / Л.О. Радченко, Л.Д. 
Льовшина, М.П. Головко, О.В. 
М’ячиков, І.Ф. Мартишко. 
Харків: Світ книг, 2019. 943 с.
10. Мельник Т.Ю. 
Товарознавство: підручник (для 
студентів економічних 
спеціальностей). Житомир: 
Державний університет 
«Житомирська політехніка», 
2020. 364 с. [електронний 
підручник]
11. Бондарчук М.Є. 
Товарознавство (Теоретичні 
основи товарознавства). 
Конспект лекцій: для студ. спец. 
076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» ступінь 
бакалавр. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2017. 114 с. [електронний 
підручник]
12. Чорна Т.М. Теоретичні основи 
товарознавства. Ірпінь : 
Університет ДФС України, 2021. 
598 с. [електронний підручник]
13. Товарознавство: навчально-
методичний посібник для 
студентів спеціальності 241 
«Готельно-ресторанна справа» 
денної та заочної форм навчання 
/ О. Коркуна, А. Демічковський, О. 
Цільник, О. Бордун, О. Піхур. 
Львів: ЛДУФК ім. І. Боберського, 
2019. 200 с. [електронний 
підручник]
14. Довідник товарознавця і 
споживача продовольчих 
товарів: навч. посіб. / С. В. Князь, 
А. Г. Загородній, М. В. Римар та 
ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. 
С. В. Князя. Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2021. 796 
с. [електронний підручник]
15. Товарознавство та 
комерційна діяльність: підручник 
/ В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, 
Н.Є. Каличева та ін. Харків: 
УкрДУЗТ, 2018. 362 с. 
[електронний підручник]
16. Міщук О.І. Опорний конспект 
лекцій із дисципліни 
«Товарознавство продовольчих 
товарів» для студентів 
факультету економіки і 
менеджменту зі спеціальності 
«Маркетинг» освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» Тернопіль: 
Тернопільський національний 
технічний університет ім. Івана 
Пулюя, 2016. 96 с. [електронний 
підручник]

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

Теорія 
ймовірностей та 

математична 
статистика_РПН

Д.pdf

kWalu3PDdWuAV1L
as0N9wJjUc7HAJbC

ngFeS9rDc4Og=

7-ПК – Intel Pentium Dual-Core 
T6550 (2014)
6-ПК – Intel Core 2 Duo E8400 
(2014)
1-ПК – Intel i3 2120 (2014)
1-ПК - Сервер Xeon 5606 (2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 



PowerPoint
1. Корніль Т. Л. Теорія 
ймовірностей у прикладах і 
задачах : навч.-метод. посібник / 
Т. Л. Корніль, Л. С. Тимченко, Г. О. 
Голотайстрова. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2017. – 124 с.
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/42987

2. Математична статистика : 
метод. вказівки і варіанти 
індивідуальних домашніх робіт 
для студ. економ. спец. / уклад.: 
Т. Л. Корніль, Л. С. Тимченко, Г. О. 
Голотайстрова ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т» . – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 68 с.
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/42984

3. Теория вероятностей 
[Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие : для студ. 
экономических спец., в т. ч. для 
иностранных студ. Модуль 1 / А. 
А. Боева . – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2018. – 92 с. : ил., табл. – 
Библиогр.: 12 назв. - Б. ц. 
http://library.kpi.kharkov.ua/TUF/
Book_2018_29Teoryia_Boeva.pdf

4. Теорія ймовірностей та 
математична статистика: 
навчально-методичний посібник. 
– Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» – 216 
с. 
https://core.ac.uk/download/pdf/8
1629982.pdf

5. Теорія ймовірностей та 
математична статистика: 
навчально-методичний посібник. 
– Київський національний 
економічний університет. –  260 
с. 
http://zyurvas.narod.ru/knyhy2/TI
MC.pdf
6. Білоцерківський О.Б. Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика: текст лекцій. 
Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 94 с. 
[електронний підручник]
7. Білоцерківський О.Б. Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика: практикум : для 
студ. спец. 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 170 с. 
[електронний підручник]
8. Теорія ймовірностей та 
математична статистика: 
навч.-метод. посібник / О. Є. 
Коноваленко, М. А. Ткачук. 
Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 94 с. 
[електронний підручник]
9. Теорія ймовірностей у 
прикладах і задачах: навч.-
метод. посібник / Т. Л. Корніль, Л. 
С. Тимченко, Г. О. 
Голотайстрова. Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017. 124 с.
10. Теорія ймовірностей та 
математична статистика: 
навч. посіб. / О. І. Огірко, Н. В. 
Галайко. Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 
292 с. [електронний підручник]



Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство_РП
НД.pdf

zywtc+HrTjSxTJqnR
Edd4IGB8m1ybRFTl

B2zXwqU8AU=

1. Перевалова Л. В., Вергун В. Г., 
Гаряєва Г. М., Гаевая О. В., 
Лисенко І. В., Кузьменко О. В.. 
Правознавство: хрестоматія 
Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 
224 с. [електронний підручник]
2. 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.
3. Теорія держави та права : 
навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, В. 
П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. 
Завальний, Н. В. Заяць та ін.; за 
заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. 
Тихомирова. – К. : НАВС, Освіта 
України, 2017. – 320 с.
4. Кримінальне право України. 
Загальна частина : конспект 
лекцій / А. А. Вознюк; вступне 
слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. 
– К. : Нац. акад. внутр. справ, 
«Освіта України», 2016. – 236 с.
5. Трудове регулювання трудових 
відносин: навч. посіб. /Л. В. 
Леревалова, Г. М. Гаряєва, О. В. 
Гаевая, І. В. Лисенко, О. Л. 
Муренко. Харків: ФОП Панов 
А.М., 2018. 136 с.
6. Житлове право : навчально-
методичний посібник / за ред. Є. 
О. Харитонова, О. М. Берназ-
Лукавецької. – Одеса : Фенікс, 
2019. – 120 с.
7. Права людини в Україні - 2014. 
Доповідь правозахисних 
організацій [Текст] / дар. М. Д. 
Романов. - Харків : Права людини, 
2015. - 340 с.
8. Трудовое право: учеб.-метод. 
пособие / Л.В. Перевалова, В. 
Гаевая. -Х.6 Изд-во «Підручник 
НТУ «ХПІ»», 2015.- 88 с.
9. Історія вчень про державу і 
право: Підручник / За ред. проф. 
Г. Г. Демиденка, проф. О. В. 
Петришина. – X.: Право, 2008. – 
240 с.
10. Правознавство [Текст] : 
підручник / Л. Л. Богачова [и др.] 
; худож. О. Д. Кононученко. - 
Харків : Фоліо, 2014. – 635 с. 
11. Кормич А. І. Історія вчень про 
державу і право: навч. посібник. – 
К.: Правоваєдність, 2009. – 312 с.
12. Теорія держави і права : 
підручник / [О. М. Бандурка, О. 
М. Головко, О. С. Передерій та ін.] 
; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 
проф., акад. НАПрН України О. 
М. Бандурки ; МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 
Харків, 2018. – 416 с
13. Теорія держави і права в 
схемах та таблицях: навчальний 
посібник / Кол. авт.; за заг. ред. 
Л. Р. Наливайко. – К.: «Хай-Тек 
Прес», 2020. – 296 с. 
[електронний підручник].
14. Загальна теорія права: 
Підручник / За заг. ред. М.І. 
Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 
с.
15. Адміністративне право 
України. Повний курс: 
підручник / за ред. В. Галунька3 , 
О. Правоторової. Київ: Академія 
адміністративно-правових наук, 
2020. 466 с. [електронний 



підручник]
16. Теорія держави і права : 
підручник / О. В. Петришин, С. П. 
Погребняк, В. С. Смородинський 
та ін. ; за ред. О. В. Петришина. 
– Х. : Право, 2015. – 368 с
17. Господарське право: 
Навчальний посібник 
http://pravoznavec.com.ua/books/1
86/14/ [електронний підручник]
18. Науково-практичний 
коментар Кримінального кодексу 
Українивід 5 квітня 2001 року / 
За ред. М.І. Мельника, М.І. 
Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 
2010. – 1104 с.
19. Кузьменко О.В. Практичні 
завдання з правознавства: навч.-
метод. посіб. Харків: Юрайт, 
2020. 346 с. 2 шт. [електронний 
підручник].

Основи 
підприємництва

навчальна 
дисципліна

Основи 
підприємництва_Р

ПНД.pdf

apUef6cutUiwiXNHY
slBUZH3PIxwd6Hns

5adKeP1toM=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Гонтарєва І.В. 
Підприємництво: підручник. 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2021. 392 с. [Електронний 
підручник]
2. Економіка та організація 
підприємницької діяльності: 
навч. посіб / За заг. ред. д.е.н. Н. 
В. Сментини. К: ФОП Гуляєва 
В.М, 2019. 320 с. [Електронний 
підручник]
3. Карпюк Г.І. Основи 
підприємництва: навч. посіб. для 
здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
2021. 108 с. [Електронний 
підручник]
4. Основи підприємництва: 
підручник / Біляк Т.О., Бірюченко 
С.Ю., Бужимська К.О., та ін. ; під 
заг. ред. Н.В. Валінкевич. 
Житомир : ЖДТУ, 2019. 493 с. 
[Електронний підручник]
5. Підприємництво : підручник / 
С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. 
Шраменко [та ін.]. Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. Ч. 1. Теоретичні 
основи організації 
підприємницької діяльності. 241 с. 
[Електронний підручник]
6. Підприємництво: підручник / 
С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. 
Шраменко [та ін.]. Харків : 
УкрДУЗТ, 2018. Ч. 2. Реалізація 
підприємницької діяльності у 
сучасних ринкових умовах. 228 с. 
[Електронний підручник]
7. Правове регулювання 
підприємницької діяльності: 
навч. посіб. / Л. В. Хомко, Х. Ю. 
Кульгавець. Львів: ЛьвДУВС, 
2016. 424 с. [Електронний 
підручник]
8. Гонтарева І. В. 
Концептуальний аналіз процесів 
розвитку підприємницької 
активності // Вісник 
Хмельницького національного 
університету. – 2020. – № 3. 



[Електронний ресурс]. 
Режим доступу: 
http://journals.khnu.km.ua/vestnik
/wp-content/uploads/2021/01/8-
2.pdf
9. Болтянська Л.О. Вибір ідеї та 
фінансування стартапів / Л.О. 
Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. 
Лисак // Збірник наукових праць 
Таврійського державного 
агротехнологічного 
університету (економічні науки) 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія 
«Люкс». 2021. – № 1 (43). – С. 5–
11.
10. Ковбатюк М.В. Вплив 
факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища на 
процес функціонування та 
адаптації підприємств / М.В. 
Ковбатюк, Н.Г. Беник // Водний 
транспорт. – 2016. – Вип. 2. – С. 
101–108.
11. Міокова Г.І. Вартість 
підприємства та її оцінка 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(
2)_ekon/stat_20_1/25.pdf
12. Підприємництво і бізнес-
культура: навчальний посібник / 
Укладачі: Лаготюк В.О., 
Безродна С.М. – Чернівці, 
Видавничий дім «РОДОВІД» 2016. 
– 158 с. [Електронний підручник].

Основи менеджменту навчальна 
дисципліна

Основи 
менеджменту_РП

НД.pdf

8m5PJzMglcCdSYDu
wlS3OSLoGYrB4K/S
AVXPEKmWEPE=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Основи менеджменту. 
Конспект лекцій: навч. посіб. для 
студентів, які навчаються за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» / Т.В. Лазоренко, 
С.О. Пермінова. Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. 2021. – 166 с. 
[електронний підручник]
2. Страпчук С.І., Миколенко О.П., 
Попова І.А., Пустова В.В. 
Менеджмент: навч. посіб. для 
здобувачів вищої освіти. Львів: 
Видавництво «Новий Світ – 
2000», 2020. – 356 с.
[електронний підручник]
3. Шкільняк М.М, Овсянюк-
Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., 
Демків І.О. Менеджмент: навч. 
посіб. Тернопіль: Крок, 2017 р. – 
252 с. [електронний підручник]
4. «Менеджмент організацій»: 
навч. посіб. для студентів-
магістрів галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» спеціальності 
073 «Менеджмент» / Укладачі: 
Л.Є. Довгань, І.П Малик, 
Г.А.Мохонько, М.В. Шкробот. 
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2017. – 271 с. [електронний 
підручник]
5. Менеджмент організації: навч. 
посіб. / О.О. Гуторова. Х.: ХНАУ, 
2017. – 267 с. [електронний 
підручник]



6. Макаренко І.І. Конспект лекцій 
з дисципліни «Менеджмент» (для 
слухачів другої вищої освіти за 
спеціальностями 7.03050401 – 
Економіка підприємства і 
7.03050901 – Облік і аудит) / І.І. 
Макаренко. Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2016. –  82 с.
[електронний підручник]
7. Назарчук Т.В., Косіюк О.М. 
Менеджмент організацій: навч. 
посіб. К.: «Центр учбової 
літератури», 2016. – 560 с. 
[електронний підручник]
8. Менеджмент [Текст] : 
підручник / Г. В. Осовська, О. А. 
Осовський. - 4-те вид., перероб. і 
доп. – Київ : Кондор, 2015. - 563 с.
9. Основи менеджменту [Текст] : 
підручник / А. А. Мазаракі [и др.] 
; ред. А. А. Мазараки. – Харків : 
Фоліо, 2014. – 846 с.
10. Менеджмент : навч. посіб. / 
Гончарук А. Г. та ін. ; за ред. д-ра 
екон. наук А. Г. Гончарука ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. – О. : 
Фенікс, 2012. – 296 с.
11. Principles of Management: 
textbook 2019 Rice University. . 
[електронний підручник]
12. Менеджмент.  Друкер П., 
Макьярелло Дж.А. 2010. – 704с.
13. Мэскон М., Альберт М., 
Хедоури Ф. Основы 
менеджмента: Пер. С англ.. – М.: 
Дело, 2000. – 701 с.

Оптимізаційні методи 
та моделі

навчальна 
дисципліна

Оптимізаційні 
методи і 

моделі_РПНД.pdf

+dmFYTVOi5HZlqV
Mm+PlEfl5UgIWE5
+bmGuNQ5R2Gwk=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint

1. Оптимізаційні методи та 
моделі в підприємницькій 
діяльності: Навчальний посібник. 
/ Волонтир Л.О, Потапова Н.А., 
Ушкаленко І.М., І.А.Чіков., 
Вінницький національний 
аграрний університет. – 
Вінниця: ВНАУ, 2020 – 404 с.
2. Економіко-математичні 
методи та моделі: оптимізація : 
навч. посібник [Електронний 
ресурс]/ Вітлінський В. В., 
Терещенко Т. О., Савіна С. С. – К. : 
КНЕУ, 2016. – 303 с. 
3. Оптимізаційні методи і 
моделі: навч. посібник / Н.В. 
Бурєннікова, О.В. Зелінська, І.М. 
Ушкаленко, Ю.Ю. Бурєнніков – 
Вінниця: ВНТУ, 2019. – 121с.
4. Hillier F.S., Lieberman G.J., 
Introduction to operations research, 
11-th edition. NY.: McGraw-Hill 
Higher Education, 2021.
5. «Робота з надбудовою Solver 
MS Excel». Методичні вказівки до 
самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Оптимізаційні 
методи та моделі» для 
студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» / уклад.: 
О. В. Замула, О. О. Замула. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 30 с. 



Режим доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/42086
6.  Методичні вказівки до 
практичних занять за темою 
«Транспортна задача» з 
дисципліни «Оптимізаційні 
методи та моделі» для 
студентів усіх форм навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»/ О. В. 
Замула, О. О. Замула – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2019. – 33 с. Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/42087
7. Козьменко, О. В. Економіко-
математичні методи та моделі 
(економетрика) [Текст] : навч. 
посібник / О. В. Козьменко, О. В. 
Кузьменко. Суми : 
Унiверситетська книга, 2014. 
1шт
8. Оптимізаційні методи і моделі 
: підручник/ Л.В. Забуранна Н.В. 
Попрозман Н.А. Клименко О.І. 
Попрозман С.В. Забуранний. К. , 
2014. [електронний підручник]
9. Математичні методи 
дослідження операцій : підручник 
/ Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. 
Шендрик та ін. Суми : Сумський 
державний університет, 2017. 
212 с. [електронний підручник]
10. Методи та моделі: навч. 
посіб. Одеса: ОНЕУ, 2018. 404 с. 
[електронний підручник]
11. Економіко-математичні 
методи та моделі: оптимізація : 
навч. посіб. / Вітлінський В. В., 
Терещенко Т. О., Савіна С. С. К. : 
КНЕУ, 2016. 303 с. [електронний 
підручник]
12. Економіко-математичні 
методи і моделі в галузі 
управління персоналом: 
навчальний посібник: /Л.В. 
Мазник, Т.В. Березянко, О.В. 
Безпалько, А.Д. Бергер, Ю.М. 
Гринюк, О.І. Драган, О.М. 
Олійниченко. [Заг. редакцією Л.В. 
Мазник]. К. : Кафедра, 2019. 290 с. 
[електронний підручник]

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Мікроекономіка_Р
ПНД.pdf

O4jOclud3BpcgS74a
9/MwcxL6G+zgOIhx

bz6ZMdySsg=

7-ПК – Intel Pentium Dual-Core 
T6550 (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, 
PowerPoint
1. Курс мікроекономіки: 
Навчальний посібник для 
студентів спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Підприємство, торгівля та 
біржова діяльність» / За ред. С.І. 
Архієреєва. – Харків: 
Видавництво Іванченка І.С., 2019. 
– 156 с.
2. Кравчук Ю.Б. Мікроекономіка: 
навч. посібник. Харків, ХНУВС, 
2016. [електронний підручник]
3. Задоя А.О., Задоя О.А. 
Мікроекономіка: навч. посіб. 
Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2021. 



[електронний підручник]
4. «Макро- та мікроекономіка»: 
навч. посіб. для студентів 
економічних спеціальностей усіх 
форм навчання / О.В. Панухник , 
С.Є. Хрупович , Н.Ю. Мариненко. 
Тернопіль : ПМП «Тайп», 2016. 
[електронний підручник]
5. Мікроекономіка: конспект 
лекцій для студентів галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові 
науки» спеціальності 051 
«Економіка» спеціалізації 
«Міжнародна економіка» та 
«Економічна кібернетика» денної 
форми навчання [Електронний 
ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю. 
В. Тюленєва. Електронні 
текстові дані (1 файл: 2,94 
Мбайт). Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 
– 150 с
6. Полуяктова О.В. Економіка 
(курс мікроекономіки): навч. 
посбін. – Одеса.: 
Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського, 2019. [електронний 
підручник]
7. Мочерний С.В. Економічна 
теорія: посібник.  К.: Видавничий 
центр «Академія», 2003. – 656 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/11
8-ekonomchna-teorya-mocherniy-
sv.html [електронний підручник]
8. Оверченко В. І., Мажак З. М., 
Софій М. І. Мікроекономіка: 
Навчальний посібник./ за наук. 
ред. О. Л. Ануфрієвої. 
ІваноФранківськ, «ЛілеяНВ», 
2015. – 348 с
9. Методичні вказівки до 
самостійної роботи за курсом 
«Мікроекономіка» для студентів 
зі спеціальностей «Економіка», 
«Фінанси», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Підприємство, торгівля та 
біржова діяльність», 
«Міжнародні економічні 
відносини» / За редакцією Н. Б. 
Решетняк. – Харків : 
Видавництво Іванченка І. С., 
2021. – 40 с.
10. Pindyck R., Rubinfield D. 
Microeconomics. – Pearson, 2017. – 
787 p.
11. Kolmar M. Principles of 
Microeconomics: An Integrative 
Approach. – Springer, 2017. – 336 
p.

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Маркетинг_РПНД.
pdf

r2SjlKWHW4EUBO
Wc0UW31QAdgi2yJ
wLNmyIm8o9ssZI=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Котлер Ф., Армстронг Г. 
Основи маркетингу. Київ: 
Диалектика, 2020. – 880 с.
2. Маркетингова діяльність 
підприємств: Навчальний 
посібник / Косенко О.П. та ін. 
Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 1000 
с. 
3. Маркетинг. Навчальний 



посібник / Старостіна А.О. та ін. 
Київ: «НВП «Інтерсервіс», 2018. 
– 216 с.
4. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. 
Маркетинг: Навч. посібник. 
Дніпропетровськ: Університет 
митної справи та фінансів, 2016. 
– 362 с.
5. Сенишин О.С., Кривешко О.В. 
Маркетинг: Навч. посібник. 
Львів: Львівський національний 
університет ім. І. Франка, 2020. 
– 347 с.
6. Дарчук В.Г. Аналіз та 
планування маркетингової 
діяльності: Навчальний посібник. 
Київ: ДУТ, 2019. – 146 с.
7. Дідух І.І., Галкіна О.А., 
Савченко О.І. Основи маркетингу 
для студентів. Навч. мет. посіб. 
Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 100 с.
8. Зозульов О.В., Царьова Т.О. 
Маркетинг: теоретичні основи 
маркетингу: навчально-
методичний комплекс. Київ: КПІ 
ім. І. Сікорського, 2021. – 100 с.
9. Калініченко Л.Л., Кильницька 
Є.В. Маркетинг: навчальний 
посібник. Харків: Панов А.М., 
2017. – 168 с.
10. Маркетинг для бакалаврів: 
навчальний посібник / Буднікевич 
І.М. та ін. Чернівці: Чернівец. 
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
2021. –352 с.
11. Маркетинг для бакалаврів: 
практичний курс. Навчальний 
посібник для практичних занять 
/ Буднікевич І.М. та ін. Чернівці: 
Чернівец. нац. ун-т ім. 
Ю. Федьковича, 2020.  – 248 с.
12. Маркетинг: теоретичні 
основи маркетингу / В.Б. 
Захожай та ін. Київ: ДП «Вид. 
дім «Персонал», 2015. – 606 с.
13. Маркетинг у галузях і сферах 
діяльності: навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних 
закладів / Буднікевич І.М. та ін. 
Київ: Центр учбової літератури, 
2017. – 536 с.
14. Падерін І.Д., Сорока К.О., 
Комарова К.В. Маркетинг: 
Навчальний посібник для 
студентів вищих навч. закладів. 
Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 
260 с.
15. Храбатин О.І., Яворська Л.В., 
Тимчик О.А. Маркетинг: 
Навчальний посібник. Київ: 
Видавництво, 2014. – 284 с.

Макроекономіка навчальна 
дисципліна

МАКРОЕКОНОМІК
А_РПНД.pdf

IREuG6I4FTPFIPqw
9STpup9jwvT6TYv16

26K7kFr/i0=

7-ПК – Intel Pentium Dual-Core 
T6550 (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, 
PowerPoint
1.  Аналітична економія: 
макроекономіка і 
мікроекономіка: підручник: у 2 
кн. / С. М. Панчишин, П. І. 
Островерх, В. Б. Буняк та ін.; за 
ред. С. М. Панчишина, П. І. 
Островерха. – Кн. 1: Вступ до 
аналітичної економії. 
Макроекономіка. – 2-ге вид., 
виправл. і доповн. – Київ: Знання, 
2013. – 615 с.
2.  Базилевич В. Д. 



Макроекономіка : підручник / В. 
Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. 
О. Баластрик; за ред. В. Д. 
Базилевича. – Київ: Знання, 2008. 
– 743 с.
3.  Малий І. Й., Радіонова І. Ф., 
Куценко Т. Ф., Федірко Н. В. 
Макроекономіка: базовий 
електронний текст лекцій. К.: 
КНЕУ, 2017. – 200 с. 
[електронний підручник]
4. Посилкіна О. В., Баєва О. І. 
Макроекономіка. Навчальний 
посібник для здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за 
економічними спеціальностями. 
Харків: НФаУ, 2018. 
[електронний підручник]
5. Федоренко Н.М. 
Макроекономіка: навч. посібник у 
структурно-логічних схемах / 
Н.М. Федоренко, Н.А. Сокол; 
Харківський держ. ун-т 
харчування та торгівлі. Харків: 
Монограф, 2018. – 114 с. 
[електронний підручник]
6. Макроекономіка: практичні 
завдання з курсу : для студ. спец. 
073 «Менеджмент», 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» = Macroeconomics : 
study guide : for students of 
specialties 073 «Management», 072 
«Finance, Banking and Insurance» 
/ Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» ; 
уклад.: С. І. Архієреєв, Н. М. 
Волоснікова, А. С. Митрофанова. 
– Електрон. текстові дан. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 63 с. 
[електронний підручник] 
7. Макроекономіка: навчальний 
посіб./за ред. С.І. Архієреєва – Х.: 
Видавництво Іванченко І.С., 2019. 
– 216.с.
8. Методичні вказівки до 
самостійної роботи за курсом 
«Мікроекономіка» ./ уклад.: Т. А. 
Дяченко, Н. М. Волоснікова, С.О. 
Климова, ті ін; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. – Харків, 
2021. – 40 с.
9. Методичні рекомендації з 
організації семінарських занять 
за курсом «Макроекономіка» / 
уклад.: Т. А. Дяченко, Н. М. 
Волоснікова, С.О. Климова, ті ін; 
Нац. техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 2021. – 60 с.
10.  Методичні вказівки до 
самостійної роботи за курсом 
«Макроекономіка» / уклад.: Т. А. 
Дяченко, Н. М. Волоснікова, С.О. 
Климова, ті ін; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. – Харків, 
2021. – 40 с.
11.  Losha V. O. Problems and 
prospects of economic development 
of Ukraine [Електронний ресурс] / 
Loshak V. O., Panasyuk I. M. – 
Режим доступу: 
http://confcontact.com/2014_03_1
3_vanyarkin/19_Loshak.htm
12. Macroeconomics. Study guide 
for students of specialties 073 
«Management», 072 «Finance, 
Banking and Insurance» / comp. 



Arkhiiereiev S. I., Volosnikova N M., 
Mytrofanova  A. S. – Kharkiv:  I. S. 
Ivanchenko Publishing House, 2018. 
– 64 p. – Eng.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Історія та 
культура 

України_РПНД.pdf

ImR/TlDICDc0lQU3
hWI6iCi5Sr8FCtDA
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1. Aleksieiev Y. A. History of 
Ukraine. Third edition / Y. 
Aleksieiev. Kyiv : Caravela, 2017. – 
216 p. 
2. Shyshkina Y. K. A History of 
Ukraine: Presentations for English-
Speaking Students = Історія 
України: презентації для 
англомовних студентів : texts of 
lectures / Y. K. Shyshkina. Kharkiv : 
NTU «KhPI», 2016. – 176 p. URL : 
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/26668
3. Бойко О. Д. Історія України : 
підручник / О. Д. Бойко. 7-ме вид., 
стер. Київ : Академія, 2018. – 717 
с.
4. Бугрій В. С. Історія та 
культура України : навч. посіб. / 
В. С. Бугрій ; М-во освіти і науки 
України, Сум. держ. пед. ун-т ім. 
А. С. Макаренка. Суми : Цьома С. 
П., 2017. – 316 с.
5. Греченко В. А. Історія та 
культура України : підручник / В. 
А. Греченко ; МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
Харків : Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, 2017. – 319 с. 
6. Історія та культура України : 
метод. вказівки для студентів 
заочної форми навчання усіх 
спеціальностей / уклад. О. О. 
Петутіна, Л. П. Савченко. Харків 
: НТУ «ХПІ», 2019. – 30 с. URL : 
http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp
-
content/uploads/sites/195/2019/09/
Posobye-zaochn.pdf
7. Історія та культура України : 
підруч. для студентів техн. спец. 
ВНЗ / М. І. Бушин, О. М. Бут, О. І. 
Гуржій, С. М. Ховрич ; М-во 
освіти і науки України, Черкас. 
держ. технол. ун-т. Черкаси : 
Гордієнко Є. І., 2018.  1152 с. 
8. Історія та культура України : 
навч. посіб. для студентів 
неісторич. спец. / [Т. В. Кузнець, 
О. В. Лісовська, О. В. Скус] ; М-во 
освіти і науки України, Уман. 
держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. 
Умань : Сочінський М. М., 2017. – 
175 с. 
9. Коршунова І.П.  Історія та 
культура України : навч. посіб. / 
І. П. Коршунова, Н. А. Лемешева, 
А. С. Міносян ; М-во освіти і 
науки України, Харків. держ. ун-
т харчування та торгівлі. 
Харків : Смугаста тип., 2017. 170 
с. 
10. Михайлуца М. І. Історія 
України і її державності: 
осучаснений погляд : навч. посіб. / 
М. Михайлуца, О. Шипотілова ; 
М-во освіти і науки України, 
Одес. нац. мор. ун-т, Навч.-наук. 
мор. гуманітар. ін-т. Вид. 2-ге, 
допов. Херсон : Олді-плюс, 2018. 
172 с. 
11. Плани семінарів та методичні 
рекомендації з дисципліни 
«Історія та культура України» : 
навч.-метод. посібник для студ. 
усіх спец. / заг. ред. : О. О. 



Петутіна, Л. П. Савченко ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-
т». Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 
55 с. URL : 
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/42883
12. Українська культура. 
Конспекти лекцій для 
дистанційного навчання : для 
студентів 1 курсу усіх 
спеціальностей / О.О. Петутіна 
та ін. Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 
68 с. URL : 
http://web.kpi.kharkov.ua/ukin/wp
-
content/uploads/sites/195/2021/02/
Konspekt-lektsij-Ukrayinska-
kultura-onovlenyj.pdf

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна 
мова_РПНД.pdf

Ig9blV8dXzKIBnbkc
Zl0dChe7aW98uCw8

NV2lO5KBMU=

Лінгафонний кабінет «ДИАЛОГ- 
1»:
Комп’ютер - 2 шт. Athlon 64x2 
Dual Core Processor (2005 р., 2008 
Р-)
Canon-i-sensys МF 3010 - 2 шт. 
Телевізор -1 шт.
Проектор «Ерsоn»- 1 шт. 
1. Cotton, D. (2014) Market Leader 
(inter). Longman. [Електронний 
підручник]
2. Cotton, D (2012) Market Leader 
(pre-inter). Longman. 
[Електронний підручник]
3. Murphy, R. (2011) English 
Grammar in Use. CUP. 
[Електронний підручник]
4. Eastwood, J. (2010) Oxford 
Practice Grammar (inter). OUP. 
[Електронний підручник]
5. Jenny Dooley & Virginia Evans 
(2004) Grammarway 3. Express 
Publishing. [Електронний 
підручник]
6. Jenny Dooley & Virginia Evans 
(2004) Grammarway 4. Express 
Publishing. [Електронний 
підручник]
7. Землякова О. О., Коляда В.В, 
Неустроєва Г.О., Тарасова Г.С. 
Вивчаємо професійну англійську 
мову: навчальний посібник для 
аудиторної та самостійної 
роботи для студентів 
економічних спеціальностей з 
дисципліни «Іноземна мова». 
Харків : НТУ «ХПІ». – 2019. 
[Електронний підручник]
8. Тичина, Н. В. Анотування та 
реферування англійського 
тексту: навч. метод. посіб. з 
англ. мови для студентів, 
магістрів та аспірантів усіх 
спец. / Н. В. Тичина, О. О. 
Мартинчук ; [за ред. Н. В. 
Тичини] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 202 с
9. Лексико-граматичний 
практикум для студентів 3 – 4 
курсів комп'ютерних 
спеціальностей заочної форми 
навчання [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Т. М. Нетецька 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. – Харків, 
2021. – 160 с. 
10. Сухова А. В. Ділова англійська 
мова: навч.-метод. посіб. = 



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]
11. Методичні вказівки до 
практичних занять «Вирішення 
проблемних ситуацій у бізнесі» 
[Електронний ресурс] : для 
студентів економ. спец. 3-го 
курсу з англ. мови / уклад.: Т. М. 
Нетецька, Г. О. Неустроєва, Л. 
М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. – Харків, 
2021. – 76 с.
12. Малик Г. Д. Ділова англійська 
мова: збірник вправ. – Івано-
Франківськ: ЛілеяНВ, 2017. – 106 с

Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап- 
проєктами

навчальна 
дисципліна

Інноваційне 
підприємництво 

та управління 
стартап-

прєктами_РПНД.p
df
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11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Мельник О.Г. Механізми 
розвитку національної 
інноваційної системи : 
монографія . – Київ : НАУ, 2018. 
416 с. 
2. Підприємництво: інноваційна 
діяльність, маркетинг, 
логістичні процеси, облік та 
оподаткування : серія 
дидактичних матеріалів з 
підприємницької освіти в 
закладах вищої освіти України: 
підручник / Р. Фортмюллер [та 
ін.] ; дар. О. І. Савченко ; ред. О. І. 
Савченко ; НТУ “ХПІ”. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2016. 600 с.  
[Електронний підручник]
3. Innovative Entrepreneurship : 
textbook / National Technical 
University «Kharkov Polytechnic 
Institute» ; дар. О. І. Савченко ; ed. 
O. Savchenko. Kharkiv : NTU 
«KhPI», 2016. 200 p.  
[Електронний підручник]
4.  Гришко Н.Є. Методичні 
вказівки до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни 
«Інноваційне підприємництво та 
управління стартап 
проєктами» для студентів 
денної та заочної форми 
навчання зі спеціальності 051 - 
«Економіка» освітньо-
професійної програми 
«Економіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти. Кременчук: КрНУ, 2020. 
23 с. [Електронний підручник]
5. Онишко К.В. Дослідження 
розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні / К.В. 
Онишко, О.О. Цибань // 
Дослідження та оптимізація 
економічних процесів «Оптимум-
2020» : труди XVI-ої Міжнар. 
наук.-практ. конф., 2-4 груд. 
2020 р. : в 2 т. / НТУ «ХПІ», 
КрНУ, НДЦ ІПР НАНУ, ІЕП 



НАНУ, ПСНЦ НАН України, 
БНТУ, Магдебурзький 
університет, Мішкольцький 
університет. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2020. С. 234-236.
6.  Менеджмент стартап 
проектів : підручник для 
студентів технічних 
спеціальностей другого 
(магістерського) рівня вищої 
освіти / О. А. Гавриш, В. В. 
Дергачова, М. О. Кравченко та 
ін.; Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Видавництво 
«Політехніка», 2019. 337 с. 
[Електронний підручник]
7. Oрганізація стартапів, основи 
ведення бізнесу. Методичні 
вказівки до вивчення навчальних 
курсів для студентів 
економічних, менеджерських, 
технічних та соціально-
гуманітарних спеціальностей 
денної форми навчання / уклад. 
С.О. Климова, В.В. Яцина. Х.: НТУ 
«ХПІ», 2020. 37 с. [Електронний 
підручник]
8. Стартап проекти та їх 
оцінювання: конспект лекцій для 
студентів за спеціальністю 7.121 
«Інженерія програмного 
забезпечення» факультету 
інформаційних технологій УжНУ 
/ Розробник: к.т.н. Поліщук В.В. 
Ужгород: 2018. 74 с. 
[Електронний підручник]
9. Стартап проекти та їх 
оцінювання: конспект лекцій для 
студентів за спеціальністю 7.121 
«Інженерія програмного 
забезпечення» факультету 
інформаційних технологій УжНУ 
/ Розробник: к.т.н. Поліщук В.В. 
Ужгород: 2018. 74 с. 
[Електронний підручник]

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Зовнішньоекономіч
на діяльність 

підприємств_РПН
Д.pdf

O+tpBA/ZbPElRZzjj
+NlN6aTKH6osozk3
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11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Батанова Л. О. Фінансовий 
контроль у сфері державної 
митної справи [Текст] : 
монографія / Л. О. Батанова ; 
Нац. ун-т «Одес. юрид. Акад.». - 
Чернівці : Технодрук, 2015. – 153 с.
2. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства: 
підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. 
Мельник, О.В. Дьяченко та ін. / за 
заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. 
Мельник. Київ: КНТЕУ, 2019. – 
652 с. [Електронний підручник]
3. Гребельник О.П. Основи 
зовнішньоекономічної діяльності: 
підручник. Ірпінь: Університет 
ДФС України, 2019. – 410 с. 
[Електронний підручник].
4. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. посіб. / За ред. 
Козака Ю.Г. К.: «Центр учбової 
літератури», 2019. – 292 с. 
[Електронний підручник]
5. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства: 
практикум / Л.О. Чернишова, 



В.О. Козуб, Л.Л. Носач, К.Ю. 
Величко, О.І. Печенка. Харків: 
«Форт», 2017. – 238 с. 
[Електронний підручник]
6. Методологія формування 
транспортно-митної 
інфраструктури в Україні 
[Текст] : [монографія] / [А. М. 
Пасічник та ін.] ; за ред. А. М. 
Пасічника ; Ун-т мит.справи та 
фінансів. - Дніпропетровськ : 
УМСФ, 2016. – 168 с
7. Митна справа [Текст] : навч. 
посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; 
Нац. ун-т «Львів. Політехніка». 
– Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2015. – 230 с.
8. Хрупович С.Є. 
Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства: навч. посіб. для 
студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства», 
спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Тернопіль, 
2017. – 137 с. [Електронний 
підручник]
9. Чурсіна Л. А. Товарознавство 
та експертиза в митній справі 
[Текст] : навч. посіб. / Л. А. 
Чурсіна, О. М. Вербицький, С. О. 
Калінський ; Херсон. нац. техн. 
ун-т. - Херсон : Олді-плюс ; К. : 
Ліра-К, 2013. – 200 с.
10. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств: навч. 
посіб. до вивчення дисципліни для 
студ. галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування», за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». / уклад.: А. Р. 
Дунська, Г. П. Жалдак. Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с. 
[Електронний підручник]
11.  Зовнішньоекономічна 
діяльність: підприємство-регіон. 
Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. 
Київ: Центр учбової літератури, 
2016. – 290 с. [Електронний 
підручник]
12. Зовнішньоекономічна 
діяльність: підприємство-регіон. 
Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. 
Київ: Центр учбової літератури, 
2016. – 290 с. [Електронний 
підручник]
13. Наумов М. С. Конспект лекцій 
з дисципліни 
«Зовнішньоекономічна 
діяльність» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 
6.140103 – Туризм). Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 
– 89 с. [Електронний підручник]
14.  Управління 
зовнішньоекономічною 
діяльністю: навч. посіб. / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. 
Євтушенко, Е.М. Лимонова. 
Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2019. – 156 с. 
[Електронний підручник]
15. Гобела В.В. Управління 
зовнішньоекономічною 
діяльністю & Management of 
Foreign Economic Activity: навч. 
посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2021. – 244 
с. [Електронний підручник]
16.  Управління ризиками 



зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства [Текст] / Т. Ю. 
Назарова, Ю. Гінзбург // Вісник 
Національного технічного 
університету «ХПІ» = Bulletin of 
the National Technical University 
«KhPI» : зб. наук. пр. / НТУ 
«ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 
2019.
17.  Козак Ю.Г., Сукач О.О., 
Бурлаченко Д.М. 
Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства.: навч. посіб. / Ю.Г. 
Козак, О.О. Сукач, Д. М. 
Бурлаченко - К.: Центр учбової 
літератури, 2020. – 268 с
18.  Зовнішньоекономічні операції 
та контракти: Навч. посіб. / В. 
В. Козик, Л. А. Пайкова, Я. С. 
Крап'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. 
Босак. - 2-ге вид. - К. : Центр 
навчальної літератури, 2004. – 
608 с.
19. Історичний аспект створення 
ВЕЗ // Економіст. Рубрика - 
Зовнішньоекономічна діяльність. 
10.11.2011 [Електронний ресурс].

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна 
теорія_РПНД.pdf

7tEITzrAxG9ausTbvJ
QlVvI+F1i3zriIJdNW

TyhmhxM=

7-ПК – Intel Pentium Dual-Core 
T6550 (2014)
6-ПК – Intel Core 2 Duo E8400 
(2014)
1-ПК – Intel i3 2120 (2014)
1-ПК - Сервер Xeon 5606 (2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Білецька Л.В., Білецький О.В., 
Савич В.І. Економічна теорія: 
політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка. Підручник. 2-ге 
вид. перероб. та доп. – К.: Центр 
учбової літератури, 2019. – 688 
с.
2. Галушка З.І., Поченчук Г.М. 
Економіка: теорія і практика. 
Підручник. / З.І. Галушка, Г.М. 
Поченчук – Чернівці: Чернів. нац. 
ун-т, 2020. – 232 с.
3. Дяченко Т. А. Економічна 
теорія / 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. – 1008 с. – Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/35863.
4. Економічна теорія (історія 
економіки та економічної думки, 
політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка) : у 2-х ч. : Ч. 1 : 
Історія економіки та економічної 
думки, політекономія : навч. 
посіб. ; за ред. М. М. Теліщука / 
Університет ДФС України. ‒ 
Ірпінь, 2020. – 544 с.
5. Економічна теорія : навч. 
посіб. / Л. С. Томашик, О. О. 
Перепьолкіна, Б. М. Шевчик, О. О. 
Сухий, О. Р. Зав'ялова; Центр. 
спілка спожив. т-в України, 
Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : 
Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 
2018. – 263 c.
6. 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.
7. Економічна теорія: підручник / 
В.Г. Чепінога. – К.: Видавництво 
Юрінком Iнтер, 2019. – 656 с.
8. Економічна теорія: підручник 
/ В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців, Т. 
А. Щербакова, Т. С. Ожелевська, 
Л. В. Лебедева; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2017. – 607 c.
9. Економічна теорія: підручник 
/ [В. П. Якобчук та ін. ; під заг. 
ред. В. П. Якобчук] ; Житомир. 
нац. агроекол. ун-т. – Київ : Ліра-
К, 2020.
10. Економічна теорія 
(політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка). Мікроекономіка 
: навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. 
А. Максименко, М. М. Теліщук, П. 
В. Круш, Г. Г. Старостенко, В. В. 
Мартиненко, Т. В. Поснова, М. А. 
Корж, М. О. Скорик, Т. В. 
Рябокінь, М. М. Теліщук; Ун-т 
держ. фіск. служби України. - 
Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. 
– 297 c.
11. Економічна теорія: посібник / 
За заг. ред. В.І. Сідорова, Є.М. 
Воробйова. – Харків : ХНУ імені В. 
Н. Каразіна., 2019. – 464 c.
12. Економічна теорія: навч. 
посібник у 2 ч. / Н. Г. Ушакова, О. 
А. Кулініч, Л. М. Зарецька. – 
Частина ІІ. – Х. : Монограф, 
2018. – 219 с.
13. Ємець О. І. Політична 
економія: навчальний посібник / 
Ємець О. І., Репела Н. П., 
Татунчак Я. І., за науковою ред. 
к.е.н., доц. О. І. Ємець. – Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір 
Г.М. м. Івано-Франківськ, 2017. – 
328 с.
14. Макконнелл К. Р. Экономикс. 
Принципы, проблемы и 
политика: учебник: В 2 т. / К. Р. 
Макконнелл, С. Л. Брю ; пер. с 
англ. Н. Н. Барышникова [и др.]. - 
М. : Издательский Дом «Инфра-
М», 2003. – Т. 1. - 485 с.
15. Макконнелл К. Р. Экономикс. 
Принципы, проблемы и 
политика: учебник: В 2 т. / К. Р. 
Макконнелл, С. Л. Брю ; пер. с 
англ. Н. Н. Барышникова [и др.]. - 
М. : Издательский Дом «Инфра-
М», 2003. – Т. 2. - 527 с.
16. Мочерний С.В. Економічна 
теорія : навч. посіб. / С. В. 
Мочерний. - 3-тє вид., доповн. і 
переробл. - К. : Академія, 2008. - 
640 c. 
17. Основи економічної теорії : 
навч. посібник / С. І. Архієреєв 
[та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-
т». – Харків : Іванченко І. С., 
2018. – 120 с.
18. Політична економія : 
навчальний посібник / М. С. Бріль, 
О. М. Кліменко, І. Ф. Лісна та ін. – 
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2019. – 280 с.



19. McConnell, Campbell R. 
Economics : principles, problems, 
and policies / Campbell R. 
McConnell, Stanley L. Brue. – 16 th 
ed. – New York , 2005. – 757 p.
20. Mankiw, N.G. Principles of 
Economics.– 6th edition. — Cengage 
Learning, 2011. — 890 p.

Економічна 
інформатика

навчальна 
дисципліна

Економічна 
інформатика_РПН

Д.pdf

CRhMCu5OPGVxdkL
CMmgt/WXiqQhzF6
pPayHWsRmsiQ8=

11-ПК – Intel Core 2 Duo Е6505 
(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, 
PowerPoint
1. Кобилін А. М. Системи обробки 
економічної інформації : 
навчальний посібник / А. М. 
Кобилін . – Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. – 234 с. 
2. Мельникова О. П. Економічна 
інформатика : навчальний 
посібник / О. П. Мельникова. – 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. – 424 с.
3. Нелюбов В. О. Основи 
інформатики. Microsoft Excel 2016 
: навчальний посібник / В. О. 
Нелюбов, О. С. Куруца. Ужгород : 
Державний вищий навчальний 
заклад «Ужгородський 
національний університет», 
2018. – 58 с 
4. Проценко Н.М. Інформаційні 
технології: навч. посіб. Харків. 
СтильИздат, 2019. – 125 с.
5. Економічна інформатика : 
навч. посібник / [П. М. Грицюк, В. 
І. Бредюк, В. Б. Василів та ін.]. – 
Рівне : НУВГП, 2017. – 311 с.
6. Сільченко М. В., Красюк Ю.М. 
Економічна інформатика: навч.-
метод. посіб. для самост. вивч. 
дисц. К.: КНЕУ, 2016. – 601 с
7. Стеценко І. Інформаційні 
технології - для всіх: інформація: 
від пошуку першоджерела до 
зберігання. К. : Олег Філюк, 2017. 
– 241 c.
8. Лопотко О.В. Інформатика: 
Навч. посіб. / О.В. Лопотко. – 
Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 
246 с.
9. Massimo Ballerini, Alberto 
Clerici, Maurizio De Pra. Excel for 
students in economics and finance. 
Egea. 2020. –  p.206
10. Giovanni Romeo. Elements of 
Numerical Mathematical Economics 
with Excel. 1st Edition. Static and 
Dynamic Optimization. Academic 
Press, 2019. – P. 816
11. Chiu Yu Ko Applied Financial 
Economics -- Programming: Excel, 
VBA and R, 2018. –P. 267
12. Informatics in Economy. Ed. by 
Silaghi G.C., Buchmann R.A., Boja 
C.15th International Conference, IE 
2016, Cluj-Napoca, Romania, June 
2-3, 2016, Revised Selected Papers

Економіка та 
організація торгівлі

навчальна 
дисципліна

Економіка та 
організація 

торгівлі_РПНД.pdf

mg2FF3hAYCN4No7
NKlNgHovICU47Pcq

mI1KCh09ehAg=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)



MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Апопій В.В., Міщук І.П., 
Ребицький В.М., Рудницький С.І., 
Хом`як Ю.М. Організація 
торгівлі: Підручник. 3-ге 
видання., перероб. та доп. Київ. 
Центр учбової літератури, 
2009. 
2. Балджи, М. Д.  Економіка та 
організація торгівлі: навч. 
посібник / М. Д. Балджи, І. А. 
Допіра, В. О. Однолько. Київ : 
Кондор, 2017. [Електронний 
підручник]
3. Голошубова Н.О. Організація 
торгівлі: підручник. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. Київ. Київ. нац. 
торг.-економ. Ун-т. 2012. – С. 
680.
4. Марцин В.С. Економіка 
торгівлі : підручник / В.С. 
Марцин [Електронний підручник]
5. Шабуня О.Н. Экономика 
торговли: учебно-методический 
комплекс/ О.Н.Шабуня.- 
Минск:БГАТУ, 2017. – 136с. 
[Електронний підручник]
6. Економіка та організація 
торгівлі: курс лекцій / Л.О. 
Болтянська, Ю.О.Прус, 
М.А.Терещенко – Мелітополь: 
Люкс, 2021. – 162 с. [Електронний 
ресурс]
7. Економіка та організація 
торговельних підприємств: 
практикум. Навч. посібник / М.В. 
Семикіна, Л.Д. Запірченко, С.С. 
Матієнко та ін. / За наук. ред. 
д.е.н., проф. Семикіної М.В. 
Кропивницький: Видавець 
Лисенко В.Ф., 2020. [Електронний 
підручник]
8. Економіка торговельного 
підприємства: навч. посіб. / Н.А. 
Мазур, І.В. Семенець, І.А. 
Лопащук. Чернівці : Чернівец. 
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
2020. [Електронний підручник]
9. Апопій В. В., Міщук І. П., 
Рудницький С. І., Хомяк Ю. М. 
Теорія та практика 
торговельного обслуговування : 
навч. посіб. для студ. внз. –Київ: 
Центр навч. літератури, 2019. – 
492 с.
10. Підприємництво і торгівля  : 
навч. посібник / Ю. В. Волинчук 
[та ін.]; заг. ред.: Л. Л. 
Ковальська, І. В. Кривов’язюк ; 
ЛНТУ. – Київ : Кондор, 2018. 
11. Гапоненко О.Є. Реалізація 
технологічного процесу 
виробничо-торговельного 
підприємства (на прикладі ПрАТ 
«Вінницька харчосмакова 
фабрика») / Гапоненко О.Є., 
Дичко О.О., Шеянова Е.Д. // 
Бізнес-інформ. – 2019. – №5. – С. 
136–142. Режим доступу: 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-
inform-2019-5_0-pages-
136_141.pdf
12. Внутрішня торгівля України: 
монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. 
Лагутін, А.Г. Герасименко та ін.. 
К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 
2016. 864 с.
13. Методичні рекомендації з 
формування складу витрат та 



порядку їх планування в 
торговельній діяльності. 
Затверджено Наказом 
Міністерства економіки України 
02.03.10 № 226 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/ME02094.html

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Економіка 
підприємства_РП

НД.pdf

Wr+6lWbVwpuE8mt
lfBaJiQzqT6yhuCFlr

NSMtKe76ec=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Господарський Кодекс України: 
Прийнятий 16 січня 2003р. – К.: 
Істина, 2003.
2. Податковий Кодекс України: 
Прийнятий 01 грудня 2010р. – К.: 
Істина, 2010.
3. Березін О.В., Березіна Л.М., 
Бутенко Н.В. Економіка 
підприємства: навч. посібник. – 
К.: Знання, 2009. – 390с.
4. Бандурка О.М., Ковальов Є.В., 
Садиков М.А., Маковоз О.С. 
Економіка підприємства: 
навчальний посібник. – Х.: 
ХНУВС. 2017. – 192 с.
5. Букреєва Д. С. Контролінг – 
механізм ефективного 
управління підприємством : 
монографія Нац. гірн. ун-т.  
Дніпро : НГУ, 2017. – 178 с.
6. Геращенко О. Л..  Економіка 
XXI: країни, підприємства – 
Київ: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 
303 с.
7. Довбня С. Б. Підприємницька 
діяльність та економіка 
підприємства : навч. посібник 
Дніпро : Ліра, 2016. – 440 с. 
8. Економіка підприємства : 
навч. посіб. / І. М. Посохов; 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016.
9. Краснокутська, Н. С. 
Економіка і фінанси 
підприємств: навч. посіб. : у 2 ч. / 
Н. С. Краснокутська, О. А. 
Круглова, А. В. Попова. Харків : 
Іванченко І. С., 2016.
10. Бойчик І.М Економіка 
підприємства: підручник. Київ: 
Кондор -Видавництво, 2016. 
[електронний підручник]
11. Гринчуцький В. І. Економіка 
підприємства : навч. посіб. для 
студ. ВНЗ / В. І. Гринчуцький, Е. 
Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-
ге вид., переробл. та доповн. – К.: 
ЦНЛ, 2016. – 303 с.
12. Дмитрієв І. А. Економіка 
підприємства: навчальний 
посібник для практичних занять 
і самостійної роботи студентів 
вищих навчальних закладів. � Х.: 
ХНАДУ, 2018. – 292 с.
13. Економіка і управління 
підприємствами у схемах і 
таблицях : навчальний посібник / 
В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. − Львів 
: Вид-во ЛТЕУ, 2020. − 316 с.
14. Єгорова І. Г., Матукова Г. І., 
Приймак Н. С. Економіка та 
організація діяльності об'єднань 
підприємств: навч. посіб. Львів : 
Магнолія, 2019. – 330 с.



15. Економіка підприємства : 
навч. посіб. / Н. В. Романченко, Т. 
В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ 
: НаУКМА, 2018. – 304 c.
16. Кулішов В. В. Економіка 
підприємства: теорія і 
практика: навч. посіб. М-во 
освіти і науки України, Криворіз. 
економ. ін-т. 2-ге вид., перероб. і 
допов. Львів : Магнолія 2006, 
2019. – 205 с.
17. Лойко В. В., Макаровська Т. П. 
Економіка підприємства: 
навчальний посібник / В. В. Лойко, 
Т. П. Макаровська. – К.: КНУТД, 
2015. – 267 с.
18. Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч 
Н.В. та інш. Економіка 
підприємства: навч. посіб. Луцьк: 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. 2014. – 608 с.
19. Економіка підприємства: 36. 
практ. задач і конкретних 
ситуацій / За ред. С. Ф. 
Покропивного. – К.: КДЕУ, 2000. 
– 328 с.
20. Економіка підприємства: 36. 
практ. задач і конкретних 
ситуацій / За ред. С. Ф. 
Покропивного. – К.: КДЕУ, 2000. 
– 328 с.
21. Пріб К. А., Патика Н. І. 
Діагностика в системі 
управління: навч. посібник; М-во 
соц. політики України, Ін-т 
підготов. кадрів держ. служби 
зайнятості України.  Киів : 
Центр учбової літератури, 2017. 
– 431 с.
22. Захарченко В.І., Меркулов 
М.М., Штряєва Л.В. Економіка 
підприємства: практикум 
(збірник задач і виробничих 
ситуацій): навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. 
– 144 с.
23. Червона О.Ю., Урба С.І. 
Економіка підприємства. 
Практикум: Навчальний 
посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2012. 
– 184 с.
24. Яркіна Н. М. Економіка 
підприємства : навч. посіб. К. : 
Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 
с.
25. Майстро Р.Г. Організація 
виробництва: підручник за ред. А. 
І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. 
Ларка ; Харківський 
політехнічний ін-т, нац. техн. 
ун-т. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 
436 с.

Екологія навчальна 
дисципліна

Екологія_РПНД.pdf f/XwxCMB0GyZUU6
TgAk0auTjez62uMD

r2LmYKsNykYE=

11-ПК – Intel Core 2 Duo Е6505 
(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, 
PowerPoint
1. Хитрова И.В., Новожилова Т.Б. 
Основы общей экологии: учебн. 
пособ. – Харьков: ФОП Мезина 
В.В., 2017. – 254с.
2. Маменко О.М. Екологія: 
підручник / О.М. Маменко, С.В. 



Портянник, В.В. Юрченко; 
Харківська держ. зоовет. 
академія. Харків, 2017. 
[електронний підручник]
3. Коренюк П. І., Федулова С. О.  
Економіка природокористування. 
[Навчальний посібник]. – 
Дніпропетровськ: Акцент ПП, 
2014. – 274 с
4. Худоба В. Екологія: навч.-
метод. посіб. / Володимир 
Худоба, Юлія Чикайло. Львів : 
ЛДУФК, 2016. [електронний 
підручник]
5. Основи екології: навч.-метод. 
посіб. / О. М. Древаль, О. Г. Янчик. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 
[електронний підручник]
6. Самойленко Н.М. Організація 
та управління в 
природоохоронній діяльності : 
навч. посіб. / Н. М. Самойленко, 
Д. В. Райко, В. І. Аверченко. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
Видавництво «Лідер», 2018. – 174 
с.
7. Методичні вказівки до 
практичних занять та 
виконання розрахункового 
завдання з курсу «Управління 
техногенною та екологічною 
безпекою» для студентів усіх 
форм навчання спеціальності  101 
Екологія / Уклад.: Самойленко Н. 
М., Аверченко В.І., Пітак І.В. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 20 с.
8. Бущук В.Я. Основи екології: 
конспект лекцій для студентів І–
ІІ курсу всіх спеціальностей, 
денної форми навчання. Любешів: 
Любешівський технічний коледж 
Луцького НТУ, 2018. 
[електронний підручник]
9. Національна доповідь про стан 
навколишнього природного 
середовища в Україні у 2019 році 
https://mepr.gov.ua/news/37844.ht
ml
10. Лук’янова Л.Б. Організація 
контролю знань з екології: навч.-
метод. посіб. для викладачів. – 
Київ: ТОВ «ДСК – Центр, 2016. 
[електронний підручник]
11. Kumar P., Mina U. 
Fundamentals of Ecology and 
Environment. New Delhi: 
Pathfinder Publication, 2018. 
[електронний підручник]

Вступ до 
спеціальності. 
Ознайомча практика

навчальна 
дисципліна

Вступ до 
спеціальності. 

Ознайомча 
практика_РПНД.p

df

NDC6E0gE5t3RosLr
E8JXNcM1qUZRukE
MmB4jwWz+8uU=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Конституція України 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh
ow/254к/96-вр
2. Закон України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014р. №1556-
VII в редакції від 01.09.2021р. 
№1369-ІХ. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh
ow/1556-18



3. Указ Президента «Про 
затвердження національної 
доктрини розвитку освіти» від 
17.04.2002. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh
ow/347/2002#Text
4. Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність [Текст] : 
підручник / за заг. ред. д.е.н., 
проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. 
Л. М. Таранюка.  Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2018. 
572 с. [електронний підручник].
5. Артемова Л. В. Педагогіка і 
методика вищої школи: навч.-
метод. посібник / Л. В. Артемова. 
Київ : Кондор, 2012.
6. Покуца І. В. Введення в 
спеціальність (підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність): 
конспект лекцій з дисципліни для 
студентів усіх форм навчання зі 
спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність / І. В. Покуца 
; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 
61 c. [електронний підручник]
7. Теорія і методика викладання в 
вищій школі. Конспект лекцій з 
навчальної дисципліни 
[Електронний ресурс] : навч. 
посіб. для підготовки докторів 
філософії очної форми навчання, 
які навчаються за спеціальністю 
133 – «Галузеве 
машинобудування» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. 
Казак. – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 116 с.
8. Єврорегіональне 
співробітництво України: 
проблеми і перспективи: 
навчальний посібник. – Ужгород: 
МПП «Гражда», 2013. – 500 с
9. Ільченко А.М. Вища освіта і 
Болонський процес: навчально-
методичний посібник / Ільченко 
А.М., Шейко С.В. Полтава: РВВ 
ПДАА [електронний підручник]
10. 135 років Національного 
технічного університету 
«Харківський політехнічний 
інститут»: історія та 
сучасність. За ред. проф. 
Є.І.Сокола. Харків: «Раритети 
України», 2020. 336с.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища 
математика_РПН

Д.pdf

VRssk6+Wn5PQWF6
mmS3STa1dRO9J4vt

z+70shde3E2o=

7-ПК – Intel Pentium Dual-Core 
T6550 (2014)
6-ПК – Intel Core 2 Duo E8400 
(2014)
1-ПК – Intel i3 2120 (2014)
1-ПК - Сервер Xeon 5606 (2014)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Корніль Т.Л., Голотайстрова 
Г.О., Гардер С.Є. Вища 
математика у прикладах і 
задачах. Частина І. Елементи 
лінійної алгебри. Аналітична 
геометрія на площині: навч.-
метод. посіб. / Корніль Т.Л., 
Голотайстрова Г.О., Гардер С.Є. 
– Харків : Друкарня Мадрид, 
2020. – 80 с/
2. Коваленко М.Й., Масленніков 
Д.І. Вища математика: навч. 
посіб. Харків: ХНАУ 2021. 



[електронний підручник]
3. Мелащенко, О.П. Вища 
математика: навч. посіб. / О. П. 
Мелащенко, В. Є. Рог; МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. Харків: ХНУВС, 2019. 
[електронний підручник]
4. Вища математика : теореми, 
приклади і задачі : [посіб. для 
студентів екон. спец. ВНЗ] / Б. 
М. Тріщ ; Львів. нац. ун-т ім. 
Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2017. — 506 с.
5. Торяник Д.О. Вища 
математика: навч. посіб. 
Харків: ХДУХТ, 2019. 
[електронний підручник]
6. Мацкул В.М. Вища 
математика для економістів: 
підручник. Одеса: ОНЕУ, 2018. 
[електронний підручник]
7. Фартушний І.Д. Математика 
для економістів: Конспект 
лекцій: навчальний посібник для 
студентів спеціальності 051 
«Економіка», освітні програми: 
«Економічна кібернетика», 
«Міжнародна економіка», 
«Економіка бізнес-
підприємства», «Управління 
персоналом та економіка праці», 
«Бізнес-аналітика». Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 2019. 
[електронний підручник]
8. Алілуйко А.М. Вища 
математика у прикладах і 
задачах для економістів: навч. 
посіб. / Алілуйко А.М., 
Дзюбановська Н.В., Лесик О.Ф., 
Неміш В.М., Новосад І.Я., 
Шинкарик М.І. Тернопіль : ТНЕУ, 
2017. [електронний підручник]
9. Барабаш О.В., Мусієнко А.П., 
Собчук В.В. Вища математика 
для економістів. Конспект 
лекцій. Частина 1. –Київ : ДУТ, 
2019. [електронний підручник]
10. Бащук О.Ю. та ін. 
Математика для економістів. 
Вища математика : навч. посіб. : 
Ч. 1. Лінійна алгебра. Аналітична 
геометрія / О. Ю. Бащук, В.О. 
Клименко, В.О. Клименко; за заг. 
ред. О. Ю. Бащук; Держ. 
фіскальна служба України, Нац. 
ун-т держ. податкової служби 
України. – Ірпінь, 2016. 
[електронний підручник]
11. Дубініна О.В., Махиня Т.А. 
Вища математика: навчально-
методичний комплекс для 
студентів освітнього рівня 
«бакалавр» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка» 
спеціалізації «Управління 
персоналом та економіка праці» 
денної та заочної форм навчання. 
Київ. 2016. [електронний 
підручник]
12. Вища математика. Границі 
та неперервність функції однієї 
змінної. Диференціальне числення 
функції однієї змінної 
(Практичний курс для студентів 
технічних спеціальностей 
заочної та дистанційної форм 
навчання) : навч. посібник / Л. М. 
Любчик [та ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 53 с. 



http://repository.kpi.kharkov.ua/h
andle/KhPI-Press/43185
13. Kurpa L. V. Differential 
Equations and Series = 
Диференціальні рівняння та ряди 
: навч. посібник Харків : НТУ 
«ХПІ», 2013.

Біржова діяльність навчальна 
дисципліна

Біржова 
діяльність_РПНД.p

df

umfXQrJ8JD+yBwbt
O9fnD9CFIkFeGbFo

ZOw9xQLB7XA=

11-ПК – Intel i3-9100F (2021)
1-ПК - Сервер HP Proliant 
ML110G5 (2010)
1- Мультимедійний проектор 
Epson (2015) 
1- Інтерактивна дошка 94" 
SMART Bord (2010)
MS Office: MS Word, Excel, Access, 
PowerPoint
1. Алейнікова О. В. Інноваційний 
та інвестиційний менеджмент. 
Навчальний посібник / О. В. 
Алейнікова, Н. М. Притула. Київ: 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», 2016. – 
614 с. 
2. Бутко М. П. Менеджмент 
інвестиційної діяльності: 
підручник / [М. П. Бутко, І. М. 
Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; 
за заг. ред. М. П. Бутка. К. : 
Центр учбової літератури, 2018. 
– 480 с. 
3. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. 
Інвестиційний менеджмент: 
підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. 
Рущишин – Львів: Видавництво 
Львівського торговельно-
економічного університету, 2016. 
– 464 с. 
4. Дикань В. Л. Біржова 
діяльність: підручник / В. Л. 
Дикань, І. Л. Назаренко, Ю. А. 
Плугіна. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. 
– 282 с.
5. Микитюк П.П. Інвестиційний 
менеджмент: курс лекцій / П. П. 
Микитюк. – Тернопіль: Принтер-
Інформ, 2016. – 103 с.
6. Мойсеєнко І.П. Інвестування: 
навч. посібн. – Київ: «Знання», 
2016. – 490 с. 
7. Основи  біржової  діяльності: 
навчальний  посібник / М.О. 
Солодкий, Н.П.  Резнік, В.О. 
Яворська: [за ред. М.О. 
Солодкого]. – К.: ЦП  Компринт, 
2017. – 450 с.
8. Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність : підручник / 
за заг. ред. д.е.н., проф. І.М. 
Сотник, д.е.н., проф. Л. М. 
Таранюка. – Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2018. – 
572 с.
9. Шинкарук Л. В. Інвестиційний 
менеджмент. Тестові та 
практичні завдання: [начальний 
посібник] / Уклад.: Л.В. 
Шинкарук, І.В. Барановська. – 
Київ : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 
2016. – 58 с.
10. Шульга Н. Опціонні операції 
на міжнародних ринках / Н. 
Шульга, О. Гербст // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, 
право. – 2016. – № 3. – С. 5-22. 
11. Darrell Daffie. Futures Markets. 
– New Jersey: Prentice Hall, 
Englewood Clifts, 1989. – 415 p. 
12. Derivatives Engineering. A 
Guide to Structuring, Pricing and 
Marketing Derivatives. – New York 



: The Globecon GROUP Ltd., 
IRWING Professional Publishing, 
1995. – 331 p.
13. Derivatives. A Manager’s Guide 
to the World’s Most Powerful 
Financial Instruments. – New York 
: PHILIP Mc BRIDE JOHNSON, Mc 
Graw – Hill, 1999. – 209 p.

Ціноутворення навчальна 
дисципліна

Ціноутворення_РП
НД.pdf

HOn6kthgD/3wIfyJ
RJ6AuBJXoG6XHW
eufzGmCHmp6Ig=

11-ПК – Intel Core 2 Duo Е6505 
(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, 
PowerPoint
1. Ціноутворення: навч. посіб. / І. 
А. Федоренко, О. С. Мордовцев. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 152 с. 
[електронний підручник]
2. Ціноутворення на 
міжнародному ринку: конспект 
лекцій / П. Г. Перерва [та ін.]. 
Харків : [б. в.], 2021. – 39 с. 
[електронний підручник]
3.  Ціни та ціноутворення: 
опорний конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти ступеня 
«бакалавр» спеціальності 073 
«Менеджмент» денної та 
заочної форми навчання / М. І. 
Кареба. Миколаїв: МДАУ, 2017. – 
100 с. [електронний підручник]
4. Ціноутворення: курс лекцій/ 
О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва., В.М. 
Тебенко. Мелітополь: Люкс, 2020. 
– 193 с. [електронний підручник]
5. Ціноутворення. Навчальний 
посібник до виконання 
розрахункової роботи: 
навчальний посібник для 
студентів спеціальності 051 
«Економіка» спеціалізації 
«Економіка підприємства» / 
уклад. О. І. Андрусь. Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с. 
[електронний підручник]
6. Завидівська О.І. Опорний 
конспект лекцій з дисципліни 
«Ціноутворення» для студентів 
галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 
073 «Менеджмент». Львів, 2020. 
– 37 с. [електронний підручник]
7. Котлер Ф. Основы маркетинга 
/ Ф. Котлер, Г. Армстронг ; пер. с 
анг. Т. В. Клепота, Н. И. 
Макарова, Н. Е. Метоль, Т. А. 
Сторожук. – 9-е изд. – М. : ИД 
«Вильямс», 2003. – 1200 с.
8. Волошина С.В. Курс лекцій з 
дисципліни «Ціноутворення і 
цінова політика»: для студентів 
ступеня «бакалавр». Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2017. 74 с. 
[електронний підручник]
9. Кареба М. І. Ціни та 
ціноутворення: опорний 
конспект лекцій для здобувачів 
вищої освіти ступеня 
«бакалавр» спеціальності 073 
«Менеджмент» денної та 
заочної форми навчання. 
Миколаїв: МДАУ, 2017. 100 с. 
[електронний підручник]
10.  Мазур О. Є. Ринкове 
ціноутворення : навчальний 
посібник / О. Є. Мазур. – К. : 



Центр учбової літератури, 2012. 
– 480 с.
11.  Нэгл Т. Т. Стратегия и 
тактика ценообразования. 
Руководство для принятия 
решений; приносящих прибыль / 
Т. Т. Нэгл ; пер. с англ. Г. 
Маховикова, С. Котляров. – СПб. 
: Питер, 2004. – 571 с.
12.  Портер Е. Майкл. 
Конкурентная стратегия: 
Методика анализа отраслей и 
конкурентов / Е. Портер ; пер. с 
англ. И. Минервин. – М. : Альбина 
Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
13. Ціноутворення. Тексти лекцій 
для студентів галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» всіх 
форм навчання / Укладачі: Дерій 
Ж.В., Мініна О.В., Шадура-
Никипорець Н.Т. Чернігів: ЧНТУ, 
2018. – 88 с. [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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

192560 Корніль 
Тетяна 
Леонівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Комп'ютерних 
наук і 

програмної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KД 059008, 
виданий 

08.05.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002392, 
виданий 

26.06.2001

25 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

Підвищення 
кваліфікації: Інститут 
Проблем 
Машинобудування 
НАНУ ім. А.М. 
Підгорного, з 
10.10.2017 р. по 
10.01.2018 р.
Свідоцтво довідка № 
52/67 від 18.01.2018 р. 
ІПМаш НАНУ ім. А.М. 
Підгорного.
Наказ закладу-
виконавцю ІПМаш 
НАНУ
 ім. А.М. Підгорного 
від 10.10.2017 р. за № 
44.
Тема: Впровадження у 
навчальний процес 
новітніх 
інформаційних 
технологій, форм і 
методів викладання 
дисциплін 
«Математика для 
економістів» та 
«Теорія ймовірностей 
і математична 
статистика»
Термін: 3 місяці

П. 2, 3, 11, 20.

П2. Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 



патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір
1) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106192 від 13.07.2021 
р. Науковий твір 
«Навчально-
методичний посібник 
«Теорія ймовірностей 
у прикладах і 
задачах»». Співавтори 
Тимченко Л.С., 
Голотайстрова Г.О. 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 66
2) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106193 від 13.07.2021р. 
Науковий твір 
«Навчально-
методичний посібник 
«Вища математика у 
прикладах і задачах. 
Частина І. Елементи 
лінійної алгебри. 
Аналітична геометрія 
на площині». 
Співавтори  Гардер 
С.Є., Голотайстрова 
Г.О. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
3) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106194, 13.07.2021. 
Науковий твір 
«Математична 
статистика. Методичні 
вказівки і варіанти 
індивідуальних 
домашніх завдань для 
студентів економічних 
спеціальностей». 
Співавтори Тимченко 
Л.С., Голотайстрова 
Г.О. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
4) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106861 від 02.08. 2021. 
Науковий твір «Вища 
математика. 
Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Границі та 
неперервність функції 
однієї змінної. 
Диференціальне 
числення функції 
однієї змінної». 



Співавтори Любчик 
Л.М., Сердюк І.В., 
Гардер С.Є., Зайцев 
Ю.І. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
5) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106190 від 13.07.2021. 
Науковий твір 
«Математичне 
програмування. 
Приклади виконання 
завдань. Обов’язкові 
(контрольні) 
завдання. Методичні 
вказівки для студентів 
зочного навчання». 
Співавтор Ахієзер О.Б. 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 66

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1)Теорія ймовірностей 
у прикладах і задачах. 
навчально-
методичний посібник 
/ Корніль Т.Л., 
Тимченко Л.С., 
Голотайстрова Г.О. – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2017. – 122 с.
2) Корніль Т. Л. Вища 
математика у 
прикладах і задачах : 
навч.-метод. посібник. 
Ч. 1. Елементи 
лінійної алгебри. 
Аналітична геометрія 
на площині / Т. Л. 
Корніль, Г. О. 
Голотайстрова, С. Є. 
Гардер ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Харків : 
Мадрид, 2020. – 80 с.

П11. Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Наукове 
консультування ТОВ 
«Клауд Воркс».
 (Договір № 99/332-
2021 від 22.04.21).

П20. досвід 



практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
10 років ( 13.04.1981 
по 01.11.1991)
ІПМаш НАН України, 
інженер.
Розробка  та 
програмування 
математичних 
моделей 
напруженного стану 
обємних тіл

199016 Борейко 
Наталя 
Юріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
Фізична 

культура, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049425, 

виданий 
12.11.2008, 

Атестат 
доцента ДЦ 

035400, 
виданий 

31.05.2013

27 Фізичне 
виховання

Підвищення 
кваліфікації: 
у Харківський 
національний 
педагогічний 
університет ім. 
Г.С.Сковороди, 
кафедра циклічних 
видів спорту
Тема: «Організація 
оздоровчо-
рекреаційної роботи з 
різними верстами 
населення у сучасних 
соціально-
економічних умовах».
Термін: 12.12.18 по 
12.02 19 р.
Посвідчення 06/23-
418
Наказ НТУ «ХПІ» № 
2662С від 11.12.2018 р.

П. 1, 3, 4, 12, 14, 19.

П. 1. Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Борейко Н.Ю. 
Азаренкова Л.Л. 
Внутрішня мотивація 
до навчання студентів 
спеціальності 
«Фізична культура і 
спорт»// Науковий 
часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. – 
2017. – Випуск 5К (86) 
–С. 41-44.
2. Борейко Н.Ю. 
Методологические 
основы 
индивидуализации 
подготовки 
спортсменов и 
комплектации команд 
в спортивной 
аэробике // Здоровье, 
спорт, реабилитация. 
– 2017. – № 3. –С. 45-
56.
3. Борейко Н.Ю. 
Юшко О.В. 
Формування духовно-
моральних цінностей 



студентів на заняттях 
фізичного виховання 
// Вісник нац. Техн. 
Ун-ту «ХПІ» : зб. наук. 
праць Сер. : Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства, Харків 
НТУ «ХПІ», 2017. – № 
52 (1273). – С. 85–90.
4. Борейко Н.Ю. 
Адаптування 
зарубіжного досвіду з 
менеджменту 
спортивно-оздоровчих 
клубів Німеччини та 
США для українських 
організацій / С. М. 
Погорєлов, Н. Ю. 
Борейко // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ» 
(економічні науки): 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 
№ 37 (1313). – С. 147-
150. 
5. Борейко Н.Ю. 
Юшко О.В. 
Азаренкова Л.Л. / 
Технологія 
формування 
педагогічної 
майстерності у 
майбутніх тренерів // 
Витоки педагогічної 
майстерності: зб.наук. 
праць. – 2018. –  
Випуск 22. – С.218–
223. (Серія: 
Педагогічні науки.)
6. Борейко Н.Ю. 
Потенціал фізичного 
виховання щодо 
формування 
компетенцій у 
студентів технічних 
Вузів. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія №15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт) :Зб.наукових 
праць/За ред. 
О.В.Тимошенка. – К. : 
Видавництво НПУ 
імені 
М.П.Драгоманова. – 
2019. – №(110)19. – 
622.
7. Реакции 
кардиореспираторной 
системы юных 
пловцов на 
физические нагрузки, 
применяемые для 
развития силы, 
быстроты и 
выносливости / Н. М. 
Баламутова, Е. И. 
Блошенко, Н. Ю. 
Борейко, Л. В. Шейко 
// Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 



університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
15 : Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт) : зб. наук. 
праць. – Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова. – 2020. 
– Вип. 2 (122). – С. 12–
15.
8. Борейко Н. Ю., 
Зінченко , Л. В., 
Пономарьов, О. С., 
Сластіна  А. О. 
Формування 
педагогічної культури 
майбутніх фахівців у 
галузі фізичної 
культури і спорту // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт). – 2020. – 
№1(121). – С. 25-30. 

П3 наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Штефан Л.А., Юшко 
О.В., Борейко Н.Ю. 
Профілактика 
девіантної поведінки 
дітей та молоді в 
Україні: 
ретроспективний 
аналіз: монографія. – 
Х.: ДІСА. ПЛЮС, 
2018. – 200 с. (3 авт. 
арк.)

П. 4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:



1. Організація 
самостійних занять 
студентів з фізичного 
виховання : метод. 
вказівки для студентів 
/ уклад.: Н.Ю. 
Борейко [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 40 с.
2. Основні вимоги до 
підготовки та 
оформлення 
дипломних робіт 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти : 
метод. вказівки для 
студентів спец. 017 
«Фізична культура і 
спорт» / уклад.: Н.Ю. 
Борейко [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – 65 с.
3. Методичні вказівки 
до проходження 
педагогічної 
практики: студентам 
спец. 017 «Фізична 
культура і спорт» / 
уклад.: Н.Ю. Борейко 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2019. – 45 с.

П 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Борейко Н.Ю. 
Азаренкова Л.Л 
Формування 
лідерських якостей у 
майбутніх фахівців 
спеціальності// 
Педагогіка і сучасні 
аспекти фізичного 
виховання: збірник 
наукових праць ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
Краматорськ, 2017. – С 
336–343.
3. Борейко Н.Ю., 
Білоус О.В. Вплив 
психологічної 
установки на учбово-
тренувальний та 
змагальний процес 
спортсменів // 
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», 2018.
4. Борейко Н. Ю. 
Використання 
змішаної форми 
дистанційного 
навчання на 
спеціальності 
«Фізична культура і 
спорт» / Н. Ю. 
Борейко, Л. Л. 
Азаренкова // 
Науково-методичні 
основи використання 
інформаційних 
технологій в галузі 
фізичної культури та 
спорту : зб. наук. пр. – 
Харків : ХДАФК, 2017. 
– Вип. 1. – С. 16-19.
5 Boreiko N. U., Boreiko 
T. O. Pedagogical 
conditions of providing 
independent work of 
physical education 
students. The 8 th 
International scientific 
and practical 
conference 
«Perspectives of world 
science and education» 
(April 22-24, 2020). 
CPN Publishing Group, 
Osaka, Japan. 2020. – 
Р. 40 – 47.
6 Борейко Н.Ю., 
Чорний А.А., 
Долгарева М.Г. 
Використання 
програм силової 
підготовки «Спліт» та 
«Фудбоді» в 
спортивно-оздоровчих 
клубів //
Інноваційні та 
інформаційні 
технології у фізичній 
культурі, спорті, 
фізичній терапії та 
ерготерапії: 
Матеріали III 
Всеукраїнської 
електронної науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Київ, 8 квітня 2020р.) 
/ ред. О.А. Шинкарук. 
– К.: НУФВСУ, 2020. – 
186 с.

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



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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;
виконання обов’язків 
судді всеукраїнських 
змагань Чемпіонат 
України з підводного 
спорту 2021р.



П.19 діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
Член громадської 
організації 
«Харківська обласна 
федерація водного 
поло»

114154 Шапран 
Олена 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047971, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033818, 
виданий 

25.01.2013

17 Маркетинг Підвищення 
кваліфікації:
у Бердянському 
університеті 
менеджменту і бізнесу 
на кафедрі економіки 
і фінансів 
Свідоцтво про 
стажування №17 від 
01.03.2019 р.
Тема: «Поглиблення 
фахових знань у сфері 
рекламного бізнесу та 
маркетингових 
досліджень». 
Термін: 6 місяців 
(01.09.2018 р. – 01.03 
2019 р.)

П. 1, 3, 11, 12, 19.
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Шапран Є.М., 
Шапран О.Є., Соснов 
І.І. / Підвищення 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 
міжнародних торгових 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
// Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ». – 
2018. – №2. – С. 43-
48. URL: 
http://www.intellect21.
nuft.org.ua/journal/201
8/2018_2/8.pdf
2. Сергієнко О.А., 
Шапран О.Є., Соснов 
І.І. / Методи і моделі 
аналізу ефективності 
систем електронної 
комерції // 
Міжнародний 
науковий 
економічний журнал 
«Бізнес Інформ». – 
Харків: 
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ 
«ІНЖЕК». –  2019. – 
№ 11 (502). – С. 140–
149.
URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/44048/3/BI_201



9_11_Serhiienko_Meto
dy_i_modeli.pdf
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2019-
11_0-pages-
140_149.pdf
3. Evgeniy Shapran, 
Olena Sergienko, Olga 
Gaponenko, Olena 
Shapran / Integrated 
tool development for 
managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market // 
Technology audit and 
production reserves: 
Economics of 
enterprises. 
Macroeconomics. – SPC 
PC «TECHNOLOGY 
CENTER». – 2019. – 
Vol.6. No. 4(50). –  pp. 
10–20.
URL: 
http://journals.uran.ua
/tarp/article/view/1898
06/191053
4. Шапран Є.М., 
Шапран О.Є., 
Попельнік О.Б., 
Громова Н.П. / 
Вдосконалення 
маркетингової 
діяльності оптових 
торгових підприємств 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). – 2019. – № 23 
(2019). – С. 24–27.
URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48031
5. Sergienko O.A., 
Shapran O.E., Tatar 
M.S., Belocerkovskiy 
O.B., Druhova O.S. 
Сointegration 
evaluation tools for 
enterprises strategic 
development system 
upgrading // Збірник 
наукових праць 
«Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики» . – 
Том 2 (33). –  2020. – 
С. 345-357.
URL: 
http://fkd.org.ua/articl
e/view/206995/207524
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/2997/2988

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 



аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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. 
(рекомендовано 
Вченою Радою НТУ 
«ХПІ», протокол № 1 
від 26.01.2018 року, 
авторський внесок: 
розділи 6.2, 8.3).
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір Про науково-
технічну співпрацю 
№70/225-2018 від 
21.02.2018 р. між НТУ 
«ХПІ» та Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«Інтелект» 
(безстроковий). 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шапран О.Є.  
Шляхи підвищення 
ефективності 
маркетингу для ринку 
енергозбереження // 
Проблеми соціально-
економічного 
розвитку підприємств: 
Матеріали Х-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Х.: НТУ 
«ХПІ», 2017. – С. 208–
209.
2. Білоцерківський 
О.Б., Шапран О.Є. / 
Переваги та недоліки 
інформаційних систем 
управління 
торговельними 
підприємствам // 
Проблеми соціально-



економічного 
розвитку підприємств: 
Матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Х.: Планета-
Прінт, 2019. –С. 37–
39.
3. Білоцерківський 
О.Б., Шапран Є.М., 
Шапран О.Є.
Розробка заходів щодо 
впровадження та 
вдосконалення 
інформаційної 
системи управління 
торговельним 
підприємством// 
Шляхи розвитку 
науки у сучасних 
кризових умовах: тези 
доповыдей 1-ї 
міжнародної науково-
практ. Інтернет 
конференції, Дніпро, 
2020. – С. 96–98.
4. Шапран О.Є. 
Гендерний підхід у 
мерчандайзингу як 
стратегія розвитку 
підприємств 
роздрібної торгівлі // 
Сучасні економічні 
аспекти розвитку 
держав, регіонів та 
суб’єктів 
господарювання: 
Матеріали І 
Міжнародної 
спеціалізованої 
наукової конференції. 
Вінниця: Європейська 
наукова платформа, 
2021. – С. 84–87.
5. Шапран О.Є. 
Розвиток концепції 
екологічного 
маркетингу // 
Сучасний стан та 
тренди розвитку 
фінансово-
економічних відносин 
на мікро- та 
макрорівнях, 
маркетингові та 
логістичні стратегії: 
Матеріали ІI 
Міжнародної 
спеціалізованої 
наукової конференції. 
Вінниця: Європейська 
наукова платформа, 
2021. – С. 56–59.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Сертифікат №285 про 
членство в 
Українській асоціації 
маркетингу (м. Київ) 
від 22.09.2018 р.

134682 Новожилова 
Тетяна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

механічної 
інженерії і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 

21 Екологія Підвищення 
кваліфікації:
у Державний науково-
дослідний та 
проектний інститут 
основної хімії 
(НДІОХІМ) протягом 



1998, 
спеціальність:  

промислова 
екологія та 

охорона 
навколишньог
о природного 
середовища, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
133 Галузеве 

машинобудува
ння

23.12.2020 р.– 
26.02.2021 р.
Тема: «Екологічні 
особливості хімічних 
виробництв». 
Наказ №517С від 
02.04.2021

П. 1, 3, 12, 14, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Development of the 
mathematical model of 
the biotreatment 
process of water-soluble 
gaseous emissions / 
Bakhareva A., 
Shestopalov O., 
Novozhylova T., Filenko 
O., Kobilyansky B. // 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. – 2017. – 
Number 2/6 (86). – Р. 
56 – 62.
2. Утилізація 
гідролізного лігніну в 
якості структуруючої 
добавки при 
виготовленні вуглець-
металевих 
композиційних систем 
/ І. В. Хитрова, Т. Б. 
Новожилова // Вісник 
Нац. техн. ун-ту 
«ХПІ» : зб. наук. пр. 
Сер. : Хімія, хімічна 
технологія та екологія. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – № 49 (1270). – 
С. 79–85.
3. Двохпараметровий 
метод контролю 
електричних та 
температурних 
параметрів 5% 
розчину гідрооксиду 
калію KOH / В.В. 
Себко, Т.Б. 
Новожилова, Д.І. 
Нечипоренко // 
Химия и технология 
производств основной 
химической 
промышленности. 
Труды. Т. 79 / 
НИОХИМ. – Харьков 
2018. – С. 135 – 141.
4. Методи 
багатопараметрового 
безконтактного 
контролю деталей 
обладнання 
пивоварних апаратів 
та зразків стічних вод 
/ В.В. Себко, Є.В. 
Пироженко, В.Г. 
Здоренко, Т.Б. 
Новожилова, Д.І. 
Нечипоренко // 
Вісник Національного 



технічного 
університету «ХПІ» 
Серія: Хімія, хімічна 
технологія та екологія. 
� Харків : НТУ «ХП», 
2020. � № 2 (4). � 
С.17�27
5. Results of a study of 
the ammonia 
absorption efficiency by 
a brinе in a vortex 
device / A. Hrubnik, T. 
Novozhylova, E. 
Semenov // 
ScienceRise. – 2020. – 
No 2 (67). – P. 19�25.

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Розрахунок і 
конструювання 
посудин і апаратів 
хімічної та харчової 
промисловості: 
підручник / В.П. 
Михайличенко,  Д.І. 
Нечипоренко, Т.Б. 
Новожилова, В.В. 
Себко, І.В Пітак, О.Я 
Пітак. � Х.: 
Видавництво і 
друкарня ПП 
«Технологічний 
Центр», 2020. � 280 
с. (Затверджено 
вченою радою НТУ 
«ХПІ»  як підручник 
для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» , 
протокол №3 від 
01.03.2019р.) 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Лавро Л.С., 
Пилипенко С.Г., 
Самойленко С.О., 
Новожилова Т.Б. 
Енергозбережна 
технологія 
випаровування 
сатураційного соку 
цукрового буряку // 
Інноваційні технології 
розвитку у сфері 
харчових виробництв, 
готельно-



ресторанного бізнесу, 
економіки та 
підприємництва: 
наукові пошуки 
молоді : Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених, 19 квітня 2018 
р. : [тези у 2-х ч.] / 
редкол. : О. І. Черевко 
[та ін.]. – Харків : 
ХДУХТ, 2018. – Ч. 1. – 
С. 79.
2. Лимарев М.В., 
Самойленко С.О., 
Непочиренко Д.І., 
Новожилова Т.Б. Засіб 
для видалення 
молочних біоплівок з 
поверхні алюмінієвої 
тари // Інноваційні 
технології розвитку у 
сфері харчових 
виробництв, готельно-
ресторанного  бізнесу,  
економіки  та  
підприємництва: 
наукові пошуки 
молоді: Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених, 3 квітня 2019 
р. : [тези у 2-х ч.] / 
редкол. : О. І. Черевко 
[та ін.]. – Харків : 
ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – 
С. 106.
3. Нечипоренко Д.І., 
Новожилова Т.Б., 
Запорожець А.І. 
Дослідження процесу 
сублімаційного 
сушіння крові // 
Актуальні проблеми 
науково-
промислового 
комплексу регіонів. 
Матеріали VІ 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції, 13�17 
квітня 2020 р., м. 
Рубіжне / О.А. 
Колпакова, 
І.М.Свилогузов. – 
Рубіжне: видавець О. 
Зень, 2020. � С. 115.
4. Нечипоренко Д.І., 
Запорожець А.І., 
Новожилова Т.Б. 
Дослідження процесу 
заморожування 
харчових продуктів 
рідким азотом // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2020, 28–
30 жовтня 2020 р.: у 5 
ч. Ч. IІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – С. 246.



5. Нечипоренко Д.І., 
Кулик Д.П., 
Новожилова Т.Б. / 
Дослідження процесу 
очистки стічних вод 
харчових підприємств 
у мембранних 
біореаторах // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXІХ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2020, 18-20 
травня 2021 р.: у 5 ч. 
Ч. IІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – С. 203

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 



комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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:
Керівник студентів гр. 
МІТ-15Б Атанов Д.В., 
2МІТ-405п.8б 
Плутенко Р.М.  1 місце 
І етапу  Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2018-2019 
н.р. зі спеціальності 
133 Галузеве 
машинобудування 
«Обладнання 
переробних і харчових 
виробництв».
Керівник студентки 
МІТ-119 Сахнюк Д. М.1 
місце  І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2020-2021 
н.р. з навчальної 
дисципліни 
«Загальної екології» 

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член CFE-UA 
Європейської 
федерації хімічної 
інженерії EFCE

201745 Майстро 
Руслана 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

зооветеринарн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
зооінженерія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038179, 
виданий 

09.11.2006, 
Атестат 

15 Зовнішньоекон
омічна 
діяльність 
підприємства

Підвищення 
кваліфікації:
у Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки на 
кафедрі економічної 
кібернетики та 
управління 
економічною 
безпекою протягом 
27.12.2018 р.–
27.02.2019 р.
Свідоцтво про 
підвищення 



доцента 12ДЦ 
029591, 
виданий 

23.12.2011

кваліфікації № 383
Тема: «Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства в 
сучасних умовах 
економіки»
Термін: 2 місяці. 
Наказ НТУ «ХПІ»  № 
2749 С від 19.12.2018 р.

П. 1, 4, 11, 12, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Майстро Р.Г. 
Інноваційний 
розвиток малих 
підприємств України 
// Р.Г.Майстро, М.В. 
Мірошник, Д.С. 
Майстро // Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Збірник 
наукових праць: 
Економіка. – Випуск 
1(49). – 2017 – С. 177-
182.
2. Майстро Р.Г., 
Демків К.С. 
Ефективність 
діяльності 
промислових 
підприємств України 
на основі 
впровадження 
інновацій // Р.Г. 
Майстро, К.С. Демків 
// Вісник НТУ «ХПІ». 
– Харків: НТУ»ХПІ», 
2017. –  № 46 (1267). – 
С. 66–71.
3. Майстро Р.Г. 
Результативність та 
напрями 
удосконалення 
державної податкової 
політики в умовах 
економічних 
трансформацій / С.В. 
Майстро, Р.Г. 
Майстро, Д.С. 
Майстро // Теорія та 
практика державного 
управління: зб. наук. 
праць. – Х.: Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2018. – 
Вип. 4 (63). – С. 112 – 
119. 
4. Майстро Р.Г. 
Напрями 
вдосконалення 
державного 
регулювання 
економічної безпеки 
України / Р.Г. 
Майстро, Т.В. 
Полозова // 
Приазовський 
економічний вісник. – 
2019. – Вип. 1(12). – С. 



46–50.
5. Maistro R., 
Nazarenko S. IT 
OUTSOURCING AS A 
GUARANTEE OF 
SUCCESS FOR DOING 
MODERN BUSINESS 
// Modern engineering 
and innovative 
technologies. – 2020. 
URL: 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/archive

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодични 
вказівок/рекомендаці
й/робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Економіка 
підприємства : 
магістерський курс: 
навч. посібн. /  За ред. 
Яковлєва А.І., Ларки 
Л.С. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 515 с.
2. Маркетингова 
діяльність 
підприємства» навч. 
посібн. / За ред. 
Косенко О.П. – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2018. – 1008с.  URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863. 
Авторський внесок: 
розділи 3.2, 9.1
3. Маркетинг 
промислового 
підприємства навч. 
посібн. / За ред. проф. 
А.І. Яковлєва, 
Н.І.Ларки. – К.: 
Видавничий дім 
«Кондор», 2019 – 504 
с. (Авторський внесок: 
розділ Планування 
маркетингової 
діяльності 
промислових 
підприємств (с.– 108–
159)). 
URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/42123

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 



здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір про наукову 
співпрацю № 17-269-
2019 
ФОП «Ткачов М.В.» за 
темою «Напрямки 
підвищення 
ефективності 
діяльності 
підприємства»

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Майстро Р.Г. 
Необхідність 
запровадження 
кластерної моделі 
державного 
регулювання розвитку 
національної 
економіки / С.В. 
Майстро, Р.Г. Майстро 
// Державне 
управління у сфері 
цивільного захисту: 
наука, освіта, 
практика : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
22–23 лютого 2017 р. / 
за заг. ред. В. П. 
Садкового. – Х. : Вид-
во НУЦЗУ, 2017. – C. 
102–104.
2. Майстро Р.Г., 
Шульга Б.А. 
Необхідність 
державного 
регулювання 
інноваційного 
розвитку економіки 
України як основи її 
конкурентоспроможн
ості / Р.Г. Майстро, 
Б.А. Шульга // 
Державне управління 
у сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
19-20 лютого 2018 р. / 
за заг. ред. В. П. 
Садкового. – Х. : Вид-
во НУЦЗУ, 2018. – C. 
122–124.
3. Майстро Р.Г. 
Необхідність 
удосконалення 
публічного 
управління та 
адміністрування у 
сфері освіти і науки / 
С.В. Майстро, Р.Г. 
Майстро // 



Формування 
ефективних 
механізмів 
державного 
управління та 
менеджменту в умовах 
сучасної економіки: 
теорія і практика : 
матеріали VІ 
Міжнародної заочної 
науково-практичної 
конференції 30 
листопада 2018 р. / за 
ред. В. М. Огаренка, О. 
В. Покатаєвої та ін. – 
Запоріжжя : КПУ, 
2018. – C. 111–113. 
4. Сліпак І., Майстро 
Р.Г. Проблеми 
відтворення та 
використання 
основних фондів в 
Україні. Науково-
теоретичні основи 
аутсорсингу 
інформаційних 
технологій. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІI 
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». – C. 281.
5. Майстро Р. Г., 
Сичов М. О. Проблеми 
інноваційного 
відтворення основних 
фондів підприємства. 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації: 
Збірник тез V 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конферкенції, 
(Кременчук, 6-8 
листопада 2020 року ). 
– Кременчук, КрНУ, 
2020 . – C. 93-96. 

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти
Свідоцтво № 457 від 
22.10.2018 р.

201745 Майстро 
Руслана 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

зооветеринарн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1996, 

спеціальність:  

15 Економіка 
підприємства

Підвищення 
кваліфікації:
у Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки на 
кафедрі економічної 
кібернетики та 



зооінженерія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038179, 

виданий 
09.11.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

029591, 
виданий 

23.12.2011

управління 
економічною 
безпекою протягом 
27.12.2018 р.–
27.02.2019 р.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 383
Тема: «Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства в 
сучасних умовах 
економіки»
Термін: 2 місяці. 
Наказ НТУ «ХПІ»  № 
2749 С від 19.12.2018 р.

П. 1, 4, 11, 12, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Майстро Р.Г. 
Інноваційний 
розвиток малих 
підприємств України 
// Р.Г.Майстро, М.В. 
Мірошник, Д.С. 
Майстро // Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Збірник 
наукових праць: 
Економіка. – Випуск 
1(49). – 2017 – С. 177-
182.
2. Майстро Р.Г., 
Демків К.С. 
Ефективність 
діяльності 
промислових 
підприємств України 
на основі 
впровадження 
інновацій // Р.Г. 
Майстро, К.С. Демків 
// Вісник НТУ «ХПІ». 
– Харків: НТУ»ХПІ», 
2017. –  № 46 (1267). – 
С. 66–71.
3. Майстро Р.Г. 
Результативність та 
напрями 
удосконалення 
державної податкової 
політики в умовах 
економічних 
трансформацій / С.В. 
Майстро, Р.Г. 
Майстро, Д.С. 
Майстро // Теорія та 
практика державного 
управління: зб. наук. 
праць. – Х.: Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2018. – 
Вип. 4 (63). – С. 112 – 
119. 
4. Майстро Р.Г. 
Напрями 
вдосконалення 
державного 
регулювання 



економічної безпеки 
України / Р.Г. 
Майстро, Т.В. 
Полозова // 
Приазовський 
економічний вісник. – 
2019. – Вип. 1(12). – С. 
46–50.
5. Maistro R., 
Nazarenko S. IT 
OUTSOURCING AS A 
GUARANTEE OF 
SUCCESS FOR DOING 
MODERN BUSINESS 
// Modern engineering 
and innovative 
technologies. – 2020. 
URL: 
https://www.modernte
chno.de/index.php/mei
t/issue/archive

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодични 
вказівок/рекомендаці
й/робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Економіка 
підприємства : 
магістерський курс: 
навч. посібн. /  За ред. 
Яковлєва А.І., Ларки 
Л.С. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 515 с.
2. Маркетингова 
діяльність 
підприємства» навч. 
посібн. / За ред. 
Косенко О.П. – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2018. – 1008с.  URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863. 
Авторський внесок: 
розділи 3.2, 9.1
3. Маркетинг 
промислового 
підприємства навч. 
посібн. / За ред. проф. 
А.І. Яковлєва, 
Н.І.Ларки. – К.: 
Видавничий дім 
«Кондор», 2019 – 504 
с. (Авторський внесок: 
розділ Планування 
маркетингової 
діяльності 
промислових 
підприємств (с.– 108–
159)). 
URL: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-



Press/42123

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір про наукову 
співпрацю № 17-269-
2019 
ФОП «Ткачов М.В.» за 
темою «Напрямки 
підвищення 
ефективності 
діяльності 
підприємства»

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Майстро Р.Г. 
Необхідність 
запровадження 
кластерної моделі 
державного 
регулювання розвитку 
національної 
економіки / С.В. 
Майстро, Р.Г. Майстро 
// Державне 
управління у сфері 
цивільного захисту: 
наука, освіта, 
практика : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
22–23 лютого 2017 р. / 
за заг. ред. В. П. 
Садкового. – Х. : Вид-
во НУЦЗУ, 2017. – C. 
102–104.
2. Майстро Р.Г., 
Шульга Б.А. 
Необхідність 
державного 
регулювання 
інноваційного 
розвитку економіки 
України як основи її 
конкурентоспроможн
ості / Р.Г. Майстро, 
Б.А. Шульга // 
Державне управління 
у сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції, 
19-20 лютого 2018 р. / 
за заг. ред. В. П. 
Садкового. – Х. : Вид-
во НУЦЗУ, 2018. – C. 
122–124.
3. Майстро Р.Г. 
Необхідність 



удосконалення 
публічного 
управління та 
адміністрування у 
сфері освіти і науки / 
С.В. Майстро, Р.Г. 
Майстро // 
Формування 
ефективних 
механізмів 
державного 
управління та 
менеджменту в умовах 
сучасної економіки: 
теорія і практика : 
матеріали VІ 
Міжнародної заочної 
науково-практичної 
конференції 30 
листопада 2018 р. / за 
ред. В. М. Огаренка, О. 
В. Покатаєвої та ін. – 
Запоріжжя : КПУ, 
2018. – C. 111–113. 
4. Сліпак І., Майстро 
Р.Г. Проблеми 
відтворення та 
використання 
основних фондів в 
Україні. Науково-
теоретичні основи 
аутсорсингу 
інформаційних 
технологій. 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІI 
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». – C. 281.
5. Майстро Р. Г., 
Сичов М. О. Проблеми 
інноваційного 
відтворення основних 
фондів підприємства. 
Стратегічно-
інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації: 
Збірник тез V 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конферкенції, 
(Кременчук, 6-8 
листопада 2020 року ). 
– Кременчук, КрНУ, 
2020 . – C. 93-96. 

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Асоційований член 
Української асоціації з 
розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти
Свідоцтво № 457 від 
22.10.2018 р.

122814 Назарова 
Тетяна 

Доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
спеціаліста, 

18 Фінанси, гроші 
та кредит

Підвищення 
кваліфікації:



Юріївна місце 
роботи

інститут 
економіки, 

менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 040450, 

виданий 
28.02.2017, 

Атестат 
доцента AД 

002042, 
виданий 

05.03.2019

у Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут».
Зарахування як 
підвищення 
кваліфікації 
написання та захист 
дисертаційної роботи 
«Управління 
фінансовим 
потенціалом 
промислових 
підприємств на 
засадах 
синергетичного 
підходу»
Наказ НТУ «ХПІ» № 
1177С від 19.06.2018 р

Сертифікат відповідно 
до 
Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної 
освіти на рівні В2 з 
англійської мови  
(сертифікат № 
000582670 від 
15.05.2018 р.)

П. 1, 4, 5, 6, 19

П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kuzmynchuk N. 
Analyses dynamics of 
taxpayers behavior 
fating the influence of 
social-psychological 
factors / Nataliia 
Kuzmynchuk,Tatyana 
Kutsenko, Tetiana 
Nazarova, Elena 
Druhova // Problems 
and Perspectives in 
Management. –Volume 
15. Issue 3. – 2017. – Р. 
98–107.
2. Назарова Т.Ю.  
Антикризове 
фінансове управління 
підприємством: 
теоретичний аспект / 
Т. Ю. Назарова, В.В. 
Попович, О.А. 
Геляровська // Вісник 
НТУ «НТУ» 
(економічні науки). – 
Х. : НТУ «ХПІ». – 
2018. – № 19 (1295). – 
С. 3–6.
3. Назарова Т.Ю. 
Формування 
фінансової стратегії: 
теоретичний аспект / 
Т. Ю. Назарова, Ю.В. 
Мілентьєва // Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія: 
Актуальні проблеми 
розвитку українського 



суспільства. – Х. : НТУ 
«ХПІ». – 2018. – № 4 
(1280). – С. 110–114.
4. Назарова Т.Ю. 
Основні підходи щодо 
визначення сутності 
фінансового 
забезпечення 
розвитку 
підприємства/ Т. Ю. 
Назарова, М.О. 
Кубрак, К.Ю. Хачева 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». –2018. 
– № 37 (1313). – С. 73–
76.
5. Фінансовий 
контролінг як 
складова системи 
управління стійким 
розвитком 
підприємства / Т. Ю. 
Назарова, М.М. 
Шевченко, П. 
Грабович // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки). Зб. наук. пр. – 
Х.: НТУ «ХПІ». – 
2020. – №1 . – С.  3–6.

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодични 
вказівок/рекомендаці
й/робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Назарова Т.Ю. 
Управління 
персоналом. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу для студентів 
напрямів підготовки 
6.030601 
«Менеджмент», 
6.03060104 
«Менеджмент ЗЕД» / 
Уклад. Другова О.С., 
Назарова Т.Ю., 
Гуріненко Н.В. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – 44 с.
2. Назарова Т.Ю. 



Фінансовий 
менеджмент у 
банківських установах. 
Методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
напрямів підготовки 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування / уклад. 
Назарова Т.Ю. 
Другова О.С., Клунко 
Н.С., Геворкян А.Ю. – 
Харків : НТУ «ХПІ, 
2018. – 70 с.
3. Назарова Т.Ю. 
Економіка 
підприємств. 
Методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» / уклад, 
Другова О.С., 
Назарова Т.Ю., 
Геворкян А.Ю., 
Клунко Н.С. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – 
103 с.

П.5 Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня:
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидат 
економічних  наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 
Диплом  ДК №040450 
від 28.02.2017 р
в Спеціалізованій 
вченій раді 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ»

П.6 Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою 
(крім мовних 
навчальних 
дисциплін) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік: 
Дисципліна «Фінанси, 
гроші та кредит» 

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Участь у 
професійному 
об'єднанні  Українська 
Асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
(УАРМБО) 
Свідоцтво №365 від 
22.10.2018р



156269 Яцина 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029313, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

доцента AД 
001411, 

виданий 
23.10.2018

14 Мікроекономік
а

Підвищення 
кваліфікації:
в ТОВ «Будівельна 
компанія Монтаж 
Буд» 
протягом 19.04.2021-
22.06.2021 р.
Тема: «Дослідження 
актуальних проблем 
підприемницкої 
діяльності бізнес 
суб’єктів на підставі 
аналізу 
мікроекономічних 
показників»
Наказ НТУ «ХПІ» № 
876С від 24.06.2021р.
Термін: 2 міс.

Сертифікат B2 
виданий New York 
Language School
15.03.2018р.

П. 2, 3, 4, 12, 14

П.2 Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1) Яцина В.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір: № 81062 від 
17.08.2018р. на твір 
«Апробація методики 
визначення рівня 
специфічності 
промислової продукції 
виробничого 
підприємства», 
Співавтори Кочетова 
Т.І. 
2) Яцина В.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір: № 81780 від 
26.09.2018р. на твір 
«Модель оцінки 
економічної 
ефективності 
аутсорсингу при 
виробленні товарів 
промислового 
призначення»
3) Яцина В.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір: № 81862 від 
28.09.2018р. на твір 
«Методика оцінки 
рівнятрансакційних 
витрат при 
виготовленні товарів 
промислового 
призначення», 
Співавтори Кочетова 
Т.І.  
4) Яцина В.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 



авторського права на 
твір: № 85496 від 
07.02.2019р. на твір 
«Економічна сутність 
трансакційних витрат 
виробничої 
діяльності»
5) Яцина В.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір: № 85497 від 
07.02.2019р. на твір 
«Методика 
визначення рівню 
специфічності 
промислової продукції 
промислового 
підприємства»

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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. 
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. 86-101.) ( з 
грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ» )
3. Курс 
мікроекономіки: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / За ред. 
С.І. Архієреєва – 
Харків : Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
156 с.
4. Макроекономіка: 
навчальний посібник 
для студентів зі 
спеціальностей 



«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / За ред. 
С.І. Архієреєва – 
Харків : Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с.
5. Економічна теорія: 
навч.посібник для 
студентів 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність». – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 230 с.
6. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс : 
навч. посібник. Ч. 2, т. 
2 / С. І. Архієреєв, В.В. 
Яцина [та ін.] ; ред. 
кол.: І. М. Посохов [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : 
Іванченко І. С., 2020. 
– 702 с.

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
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. Економічна теорія. 
Методичні вказівки до 
вивчення навчального 
курсу та написання 
реферативних робіт 
для студентів 
економічних 
спеціальностей НТУ 



«ХПІ» заочної форми 
навчання / Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 19 
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.
3. Oрганізація 
стартапів. Основи 
ведення бізнесу 
[Електронний ресурс] 
: метод. вказівки до 
вивчення навч. курсів 
для студентів екон., 
менеджер., техн. та 
соц.-гуманітар. спец. 
ден.форми навчання / 
уклад.: С. О. Климова, 
В. В. Яцина ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 36 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/49614.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Яцина В. В. Складові 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу / В. В. Яцина 
// 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. 165–170.
2. Яцина В.В. Бізнес-
планування 
виробничих процесів 
промислових 
підприємств // 
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. 184.
3. Яцина В.В., 
Кочетова Т.І. Аналіз 
сучасного етапу 
розвитку малого 
бізнесу в Україні  // 
Труди XV-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум-2019» 4-6 
грудня 2019 р. – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
С.30.
4. Яцина В.В., 
Кочетова Т.І. Бізнес-
інкубатори як 
інструмент 
інноваційної 
підтримки малого та 
середнього бізнесу // 
Сучасні технології 
комерційної 
діяльності і логістики: 
Зб. Матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
[Електронний ресурс]. 
– Київ : КНЕУ, 2020. – 
С. 102-104.
5. Яцина В.В. 
Вдосконалення бізнес-
інкубування для 
збільшення 
підприємницьких 
ініціатив // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІI 
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». – С.339.



6. Яцина В.В. Вибір 
управлінської 
структури у 
міжнародному бізнесі 
// Стратегії 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність 
«Форвард–2020» : тр. 
10-ї Міжнар. наук.-
практ. Internet-конф. 
студ. та молодих 
вчених, 25 грудня 
2020 р. / ред.: Є. М. 
Строков, О. М. Гуцан ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : Томенко 
Ю. І., 2020. – С.124.
7. Яцина В.В. Аналіз 
організаційних 
моделей 
підприємницьких 
структур//Інформацій
ні технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXIХ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2021, 18-20 
травня 2021 р.: у 5 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». –С.246.

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 



освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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 
студентками Коваль 
А.М., гр.. БЕМ-1118 в (І 
місце) та Каливод 
А.Ю., гр. БЕМ-1118г (ІІ 
місце) на першому 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2020/2021 
р. з дисципліни 
«Основи ведення 
бізнесу» 18.02.2021р.
Керівник діючої 
проблемної групи 
«Основи ведення 
бізнесу». Наказ НТУ 
«ХПІ» №113ОД від 
28.02.2019р.

352512 Угрімова 
Ірина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030759, 
виданий 

29.09.2015

19 Основи 
менеджменту

Підвищення 
кваліфікації 
у Навчально-науковий 
інститут бізнесу і 
менеджменту ХНТУСГ 
ім. П. Василенка
Свідоцтво про 
стажування № 006248 
від 11.03.2019 р.
Тема: «Впровадження 
в навчальний процес 



новітніх технологій 
менеджменту, форм та 
методів викладання 
дисциплін»
Термін: 3 місяці
Наказ НТУ «ХПІ» № 
5 від 05.11.2018р.

П. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 19 

П 1. Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection

1) Угрімова І.В. 
Практичні аспекти 
методології оцінки 
бізнесу: досвід країн 
ЄС, Америки і Україні 
/ Угрімова І.В., Замула 
О.В. // Вісник НТУ 
«ХПІ» «Економічні 
науки». – 2020. – № 
5. – С. 14-22. (Index 
Copernicus)
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/52262
2) Угрімова І.В. 
Управління 
інноваціями та 
інноваційними 
процесами / Угрімова 
І.В., Антонова А.М. // 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». – 2020. 
– Випуск 16 (96). – С. 
25-31. (Index 
Copernicus)
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/16061411351478.pd
f
3) Угрімова І.В. 
Формування системи 
управління сталим 
розвитком 
промислової 
корпорації / Угрімова 
І.В., Замула О.В., 
Замула О.О. // 
Економічний аналіз. 
м.Тернопіль. – 2020. – 
Том 30. № 1. – С. 90–
97. (Index Copernicus) 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/52438
4) Угрімова І.В. 
Антикризове 
управління 
підприємствами 
агропродовольчої 
сфери на прикладі 
м’ясопереробних 
підприємств / 
Угрімова І.В., 
Старинець О.Г. // 
Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки. – 2019.–  



№ 2. – С. 8-14 (Index 
Copernicus)
http://dspace.khntusg.c
om.ua/handle/1234567
89/10145
5) Роль інвестиційної 
стратегії у розвитку 
підприємства / 
Скотнікова Л.П., 
Угрімова І.В // Вісник 
НТУ «ХПІ» серія 
«Економічні науки». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2018. 
– c.19-23.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/37529
6) Ugrimova I.V. 
Problems of risk in the 
system of crisis 
management small 
businesses / Ugrimova 
І., Gryshchenko A. 
Збірник наукових 
праць, Маріуполь: 
ДВНЗ “ПДТУ” Серія: 
Економічні науки. – 
2017. – Випуск 34. – C. 
164-171. (Index 
Copernicus)
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16154

П2. Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір
1) Угрімова І.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №№81946 від 
04.10.2018. Науковий 
твір «Формування 
механізму 
комплексної 
реструктуризації 
підприємства» // 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 51
2) Угрімова І.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №№81947 від 
04.10.2018. Науковий 
твір «Інфориаційне 
забезпечення 
реструктуризації 
підприємства» // 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 51
3) Угрімова І.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №№81948 від 
04.10.2018. Науковий 
твір «Комплекснйй  
підхід до оцінки 
стратегічної стійкості 
м’ясопереробних  



підприємств» // 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 51
4) Угрімова І.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №№81949 від 
04.10.2018. Науковий 
твір «Сутність та зміст 
контролінгу на 
підприємстві» // 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 51
5) Угрімова І.В. 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №№81950 від 
04.10.2018. Науковий 
твір «Формування та 
впровадження 
організаційної 
структури проведення 
реструктуризації 
м’ясопереробних  
підприємств» // 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 51

П3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1) Управління 
підприємницькою 
діяльністю (електр. 
ресурс): навч.посібник 
/ Н.М. Шматько, Р.О. 
Побережний, М.В. 
Кармінська-
Білоброва, І.В. 
Угрімова та інші. Ред.: 
проф. Перерва П.Г., 
доц. Пантелєєв М.С. 
НТУ «ХПІ», електр. 
дані. – Харків, 2019. – 
1100 с. (с.452-676).

П4. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 



навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1) Робоча програма з 
дисципліни 
«Антикризове 
управління» для 
підготовки за 
ступенем вищої освіти 
«магістр» студентів зі 
спеціальності 8.07301 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування», / 
уклад. І.В. Угрімова. – 
Харків : НТУ «ХПІ». 
2018. – 23 с.
2) Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
курсу «Антикризове 
управління» для 
студентів зі 
спеціальності 8.07301 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування», 
підготовки за 
ступенем вищої освіти 
«магістр» / уклад. І. В. 
Угрімова. – Харків : 
НТУ «ХПІ». 2018. – 38 
с.
3) Програма 
проходження 
виробничої та 
переддипломної 
практики денної 
форми навчання за 
ступенем вищої освіти 
«бакалавр» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / 
уклад. І. В. Угрімова. – 
Харків : НТУ «ХПІ». 
2018 – 26 с.

П7. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Опонент Овчарук 
О.М. 
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Антикризове 
управління 
підприємствами 
агропродовольчої 
сфери» Спеціальність 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) 
Полтавська державна 
аграрна академія. 
08.10.2019 р.)

П 11. Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 



здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Наукове 
консультування 
підприємства ТОВ 
Фірма «АРСО» 
(ДОГОВІР № 68/177-
2018 від 26.09.18р. про 
наукову та творчу 
співпрацю; протокол 
№ 2 засідання 
кафедри менеджменту 
та оподаткування від 
14 жовтня 2018 р.)

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою
1) Керівництво 
постійно діючим 
науковим гуртком 
«Сучасні проблеми 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності 
організацій» з 09.2018 
року; 
2) Авдєєва А.Д. гр. КН 
– 23 б Наукова робота 
«Команда», 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Менеджмент 
організацій», 
пройшла І тур. (2017 
р); 
3) Колмикова Я.М. гр. 
БЕМ – 13 Ам Наукова 
робота «Морозиво», 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Управління у сфері 
економічної 
конкуренції», 
пройшла І тур 
(2018р.). 

П19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту та 



бізнес-освіти 
Свідоцтво № 398 від 
22.10.2018 року

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

17 Управління 
персоналом

Підвищення 
кваліфікації в
Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені Г.С. 
Сковороди. 
Тема:  «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання 
економічних 
дисциплін та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію у 
галузях «Соціальні та 
поведінкові науки», 
«Управління та 
адміністрування» ( з 
25.09.2020 р. по 
26.12.2020 р.), 
180 годин (6 кредитів 
ЕТКС). Посвідчення 
№07/23-38. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
1252С від 15.09.20 р.
Термін: 3 місяці

Пункти 1; 3; 4; 7; 11; 
12; 14; 19 

П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
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. 
– 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. – 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. Pererva Petro 
Economic 
substantiation of 
outsourcing the 
information 
technologies and 
logistic services in the 
intellectual and 
innovative activities of 
an enterprise / Petro 
Pererva, Volodymyr 
Kuchynskyi, Tetiana 
Kobielieva, Andriy 
Kosenko, Olga Maslak] 
// Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 
= Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2021. – 
Т. 4, № 13 (112). – С. 6-
14. Doi: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.239164 
(Scopus)
9. Pererva Petro 
Ensuring the 
sustainable 
development of an 
industrial enterprise on 
the principle of 
compliance-safety / 
Petro Pererva, Tetiana 
Kobielieva, Volodymyr 
Kuchinskyi, Sergii 
Garmash, Taras Danko] 
// Studies of Applied 
Economics. – 2021. – 
Vol. 39 №5. Doi: 
https://doi.org/10.2511
5/eea.v39i5.5111 
(Scopus)
10. 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.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 



авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/47906

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни «Методи 
прийняття 
управлінських 
рішень» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної і 
заочної форми 
навчання / уклад. В.А. 
Кучинський. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2021 р. – 
70 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни «Методи 
прийняття 
управлінських 
рішень» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної і 
заочної форми 
навчання / уклад. В.А. 
Кучинський. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2021 р. – 
51 с.
3. 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.
4. Методичні вказівки 



до виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни 
«Технологія 
управління 
персоналом» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
19 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахункового 
завдання з 
дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
38 c.
6.Методичні вказівки 
до виконання 
реферату з 
дисципліни 
«Управління 
ризиками і 
страхування 
інноваційної 
діяльності» / 
Кучинський В.А. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019 р. – 
10 c.

П.7 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук 
Фонарьова Т.А. 
(захист відбувся 
25.03.2020 р.)
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.050.02
Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут»

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
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.)



П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кучинський В. А. 
Значення 
діджиталізації для 
ефективності 
діяльності сучасного 
підприємства / В. А. 
Кучинський // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : тези доп. 29-ї 
міжнар. наук.-практ. 
конф. MicroCAD–2021, 
[18-20 травня 2021 р.] 
: у 5 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. 
Сокол. – Харків : 
Планета-Прінт, 2021. 
– С. 115.
2. Кучинський В. 
Діджіталізація сфери 
навчання персоналу / 
В. Кучинський // 
Теорія та практика 
менеджменту : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 12 
травня 2021 р. / 
упоряд. Л. М. Черчик ; 
Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – 
Луцьк : ВНУ, 2021. – 
С. 60-61.
3. Кучинський В. А. 
Блокчейн технології в 
економічній системі 
підприємства 
[Електронний ресурс] 
/ П. Г. Перерва, В. А. 
Кучинський // 
Стратегічні 
пріоритети розвитку 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 13-14 травня 
2021 р. – Запоріжжя, 
2021. диск (DVD-
ROM). – Назва з тит. 
екрана. – С. 198-200.
4. Кучинський В. А. 
Трансфер процесів 
діджіталізації в сферу 
реального бізнесу / В. 
А. Кучинський // 
Питання 
інтелектуальної 
власності у сфері 
трансферу технологій 
: зб. наук. пр. 4-ї 
Всеукр. наук.-практ. 
конф.-семінінару з 
проблем економіки 
інтелектуальної 



власності, 21 травня 
2021 р. / ред. кол.: О. 
Ф. Дорошенко [та ін.]. 
– Київ : НДІІВ НАПрН 
України, 2021. – С. 
149-155.
5. 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.
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.
7. Кучинський В. А. 
Використання 
моделей компетенцій 
для забезпечення 
ефективності процесу 
управління 
персоналом на 
підприємстві / В. А. 
Кучинський // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 28-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2020, [28-
30 жовтня 2020 р.] : у 
5 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. 
Сокол. – Харків : 
Планета-Прінт, 2020. 
– С. 174.
8. 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.
9. 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.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 



третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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:
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці», 
наказ НТУ «ХПІ» № 
113 ОД від 28.02.19 р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Асоційований член 
Української Асоціації 
з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти 
Свідоцтво №422 від 
22 жовтня 2018 р.

66859 Неустроєва 
Гелена 
Олегівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  

23 Іноземна мова Підвищення 
кваліфікації:
в Українському 
державному 
університеті 
залізничного 
транспорту, 
кафедра Англійської 



англійська 
мова та 

література

мови
протягом 15.02 –17.05. 
2021 р.
Тема: «Інтеграція 
елементів 
екзаменаційної 
підготовки до Єдиного 
Вступного Іспиту з 
англійської мови в 
навчальну програму».
Свідоцтво №ПК 
01116472/00040-20
Термін: 3 місяці 

П. 1, 3, 10, 12, 19, 20
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Neustroieva G.  
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).
https://cutt.ly/7j7Idh1 
https://www.vurup.sk/
wp-
content/uploads/2020/
07/PC-X_Grigorov-
65.pdf 
2. Neustroieva G. 
Theoretical Basis of 
Application of the 
Parameter of Dielectric 
Permeability of Oil 
During its Processing.: 
Pet Coal (2021): – 
№63(2). – pp. 657–671 
(Scopus). (у друці)
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48824 
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). – 
2018. –Вип. 32. – Т. II 
(163). – С. 156–158–
183 с. (The Journal is 
indexing by Index 
Copernicus and other 
databases).
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?



I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Nvmgu_filol_20
18_32(2)__59
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v32/part_2/59.p
df 
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). – 
2018. – Вип. 34. – Т. II 
(118). – С. 112-114- 118 
с. (The Journal is 
indexed by Index 
Copernicus and other 
databases).
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v34/part_2/31.pd
f 
5. Неустроєва Г.О. 
Формування наукових 
понять в ході 
вивчення мовних 
дисциплін / 
Неустроєва Г.О. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». – 2019. – 
Вип. 37. – Т. II (130). – 
С. 118–120–130с. (The 
Journal is indexed by 
Index Copernicus and 
other databases).
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v37/part_3/45.p
df 
6. 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». –2019. – 
Вип. 41. – Т. II (118). – 
С. 112–114–118 с. (The 
Journal is indexed by 
Index Copernicus and 
other databases).
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v41/part_2/50.p



df 
7. Неустроєва Г.О. 
Проектна діяльність 
студентів та критерії 
оцінювання  
результатів / 
Неустроєва Г.О. // 
Збірник наукових 
праць Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету ім. 
В.Г.Короленка 
«Витоки педагогічної 
майстерності» . – 
2021. – Випуск 26. – С. 
206–210–258.
http://sources.pnpu.ed
u.ua/article/view/2276
55 

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Неустроєва Г.О. 
Вивчаємо професійну 
англійську мову: навч. 
посібн. // Неустроєва 
Г.О., Землякова О.О., 
Тарасова Г.С., Коляда 
В.В. – НТУ «ХПІ», 
2019. – 240 с.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/41396/1/Book_20
19_Zemliakova_Vyvcha
emo_prof_anhl_movu.
pdf 
2. Лексико-
граматичний 
практикум з 
англійської мови: 
Навчальний посібник 
з англійської мови для 
студентів 3-4 курсу 
заочного відділення 
комп’ютерних 
спеціальностей // 
Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М., 
Томілін О.М. – НТУ 
«ХПІ», 2021. – 160 с.

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Неустроєва Г.О. 
Позааудиторне 
читання фахової 
літератури для 
самостійної роботи 
студентів соціологів 1 
курсу: методичні 
вказівки // Землякова 
О.О., Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М. – 
НТУ «ХПІ», 2020. –  
35 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50638
2. Неустроєва Г.О. 
Сучасні бізнес 
комунікації: навч. 
посібник // 
Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М., НТУ 
«ХПІ», 2020. – 120 с.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50636 
3. Неустроєва Г.О. 
Вирішення 
проблемних ситуацій 
в бізнесі: методичні 
вказівки для студентів  
3 курсу економічних 
спеціальностей БЕМ з 
англійської мови // 
Неустроєва Г.О, 
Нетецька Т.М., 
Саліонович Л.М., НТУ 
«ХПІ», 2021. – 60 с.

П.10 Участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. 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)
2. 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)
3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. 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)
7. 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).



8. 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)
9. 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)
10. 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 
)
11. Участь у 
міжнародному 
науково-методичному 
вебінарі «Nurturing 
Imagination and 
Creativity in the Young 
Learner Classroom » 
(19 листопада 2019 р.), 
лектор EL Teacher and 
Teacher Trainer  
Kathleen Kampa.
(отримано 
сертифікат). 
12. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / вебінар 
«Intercultural 
Competence and 
Citizenship», 
організатор Oxford 
University Press /  28 
вересня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
13. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 /  «Inquiry based 
learning in the ELT 
Classroom», 
організатор Oxford 
University Press /  8 
жовтня 2020 р.



(отримано 
сертифікат)
Участь у  міжнародній 
програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / «How to 
become a remote 
manager overnight», 
організатор Oxford 
University Press /  6 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
14. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / «Language 
Teacher Wellbeing: 
What Educational 
Leaders Can Do», 
організатор Oxford 
University Press /  15 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
15. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку ELT Together 
2020 / «Writing tests 
for teenagers», 
організатор  Oxford 
University Press /  21 
жовтня 2020 р.
(отримано 
сертифікат)
16. 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)
17. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку Professional 
Development  / 
«Making Critical  and 
Creative Thinking 
Visual for Young 
Learners», організатор  
Oxford University Press 
/  2 0 січня 2021 р.
(отримано 
сертифікат)  
18. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку Professional 
Development  / 
«Gamification in the 
ELT Classroom», 
організатор  Oxford 
University Press /  21 
січня 2021 р.
(отримано 
сертифікат)  
19. Участь у  
міжнародній науково-
методичній 
конференції «Oxford 
ELTOC 2021» 
організатор  Oxford 



University Press / 25–
27 лютого 2021р. 
(отримано 
сертифікат).
20. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку Professional 
Development  / вебінар 
“Oxford exam 
trainer/Teaching tools 
for writing,vocabulary 
and grammar practice “, 
організатор  Oxford 
University Press /   14 
квітня 2021 р.
(отримано 
сертифікат)  
21. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку Professional 
Development  / 
«Oxford exam 
trainer/Teaching tools 
for Reading and 
listening skills», 
організатор  Oxford 
University Press / 31  
березня 2021 р.
(отримано 
сертифікат)  
22. Участь у  
міжнародній програмі 
професійного 
розвитку Professional 
Development  / 
«Oxford  Day Online-
Learner Agency for 
Teens and Young 
Adults»/ Oрганізатор  
Oxford University Press 
/ 24  квітня 2021 р.
(отримано 
сертифікат)  

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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 2019 р. м. Львів 
/  Львів ГО «Наукова 
філологічна 
організація «Логос», 
2019. – С. 104–107–
136с.
http://www.logos.lviv.u



a/index.php/events 
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 2020р. м. Львів 
/  Львів ГО «Наукова 
філологічна 
організація «Логос», 
2020. – С.103–106–
136с.
http://www.logos.lviv.u
a/index.php/events 
3. Неустроєва Г.О. 
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. – Львів. 
Львів  ГО Наукова 
філологічна 
організація «Логос», 
2017. – С. 13–-137–160.
http://www.logos.lviv.u
a/index.php/events 
4. Неустроєва Г.О. 
Використання 
проектної роботи  під 
час вивчення 
англійської мови / 
«Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів»: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
10-11 листопада 2017 
р.). – Львів  ГО 
«Наукова філологічна 
організація «Логос», 
2017. – С. 118-120-132.
http://www.logos.lviv.u
a/index.php/events 
5. Неустроєва Г.О 
Особливості 
викладання 
дисципліни «Іноземна 
мова» в групах 
студентів з низьким 
рівнем володіння 
мовою / 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 2018 р. м. 
Харків / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків, 
НТУ «ХПІ». – Ч.4. – 
365с. (С. 113) 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36123 
6. Неустроєва Г.О. 
Використання методу 
кейсів під час 
викладання іноземної 
мови в університеті. 
Тези доповіді на 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів», 13 - 14 
листопада 2020 р. м. 
Львів. – Львів ГО 
«Наукова філологічна 
організація «Логос», 
2020. – С. 104-107-136.
http://www.logos.lviv.u
a/index.php/events 
7. Неустроєва Г.О.  
Важливість 
врахування 
компетентнісного 
підходу під час 
написання сучасного 
підручника іноземної 
мови для немовних 
спеціальностей в 
вищих навчальних 
закладах: тези 
доповіді XХІX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології: Наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» 
(MicroCAD-2021 ) 18-
20 травня 2021 р. – 
Харків, НТУ «ХПІ». – 
Ч.4. – 273с. (с. 28) 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/52705 
8. Неустроєва Г.О  
Важливість 
формування навичок 
науково-
дослідницької 
діяльності студентів 
під час викладання 
іноземної мови: тези 
доповіді   Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Мова та 
культура у 
полікультурному 
просторі», 12 - 13 
лютого 2021, м. Львів, 
–Львів ГО «Наукова 
філологічна 
організація «Логос», 
2021. – С. 144-146-159.
http://www.logos.lviv.u
a/index.php/events 

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях:
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.20 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
2000– 2021 
перекладач

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

28 Українська 
мова 
(професійного 
спрямування)

Підвищення 
кваліфікації:
в Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства ім. О.М. 
Бекетова, з 16.11.2020 
р. по 16.02.2021 р. 
кафедра української 
та російської мов як 
іноземних, з 
16.11.2020 р. по 
16.02.2021 р. 
Свідоцтво № 431 від 
16.02.2021 р., 
Наказ № 897-02 від 
12.11.2020 р. 
Тема: «Інновації у 
викладанні 
української мови як 
іноземної»
Термін: 3 міс.
Наказ НТУ «ХПІ»: № 
1728 с від 03.11.2020)

      П. 1, 3, 7, 12, 14 

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Кримець О.М. 
Пуристичні тенденції 
в сучасних 
термінознавчих 
студіях // Вісник 
Харківського 
університету. Серія: 
Філологія, 2017. – 
Вип. 77. –  С.146-149.  
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48340
2. Кримець О.М. 
Польова та 
мікропольова 
структура термінології 
нанотехнологій // 
Наукові праці 
Кам’янець-
Подільського 
національного 



університету імені 
Івана Огієнка: 
Філологічні науки.− 
Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 
2019. – Випуск 50.− С. 
86 – 89. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/46752
3. Кримець О.М. 
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.  
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/ha   
ndle/KhPI-Press/41941  
4. Кримець О.М. 
Специфіка 
семантичних процесів 
в українській науково-
технічній 
термінології. 
Лінгвістичні 
дослідження // 
Збірник наукових 
праць ХНПУ ім. Г.С. 
Сковороди, 2020.− 
Вип.52. – С. 64 – 72. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/46754
5. Кримець О.М. 
Міжгалузеві терміни в 
українській науково-
технічній 
термінології. 
Лінгвістичні 
дослідження: збірник 
наукових праць ХНПУ 
ім. Г.С. Сковороди.− 
Харків, 2020.− Вип.53.
− С. 192 – 199. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50055

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
 1. Кримець О.М. 
Офіційно-діловий 
стиль: Правила 
укладання документів 
різних видів: 
навчальний посібник 
щодо самостійної 
роботи студентів. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – 140 с., ум. друк 



арк.16,2 (співавтори: 
Чернявська С.М., 
Заверющенко М.П., 
Шокуров О.В). 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41937
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад;
Офіційний опонент на 
захисті 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.)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Кримець О.М. 
Екстралінгвальні 
чинники й 
семантична динаміка 
терміна // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 2016. – 
№ 842: Проблеми 
української 
термінології, 2016. – 
С. 134 – 137.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/37704
2. Кримець О.М. 
Внутрішньосистемна 
ретермінологізація 
технічних спеціальних 
назв як джерело 
розвитку 
термінології» // 
Збірник праць 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Незалежність 
України: витоки, 
утвердження, 



проспекція». – Харків, 
2016. – С. 46-48.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36695
3. Кримець О.М. 
Багатозначність 
термінів як результат 
реінтеграції наукового 
знання // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». – № 
869: Проблеми 
української 
термінології, 2017. – С. 
30 – 34. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36199
4. 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. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/36197
5. Кримець О.М. 
Розвиток української 
науково-технічної 
термінології сьогодні: 
напрями і 
перспективи // 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.).
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41943
6. Кримець О.М. 
Розбудова технічної 
термінології шляхом 
реінтегрування 
наукових знань інших 
галузей // 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. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41940 



7. Кримець О.М. 
Військова лексика в 
метафоричному 
науково-технічному 
дискурсі // Актуальні 
проблеми сучасної 
філології та методики 
викладання мов у 
вишах : матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 8 жовтня 
2019 року 
(Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва). – 
Харків: Мадрид, 2019. 
– С. 21 – 23.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/46750
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 



комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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 
студенткою групи 
БЕМ- БЕМ-919а 
Зленко Владиславою 
Олегівною, яка посіла 
1 місце в І етапі ХХ 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика у 
2019/20 н.р.
Керівництво 
студенткою групи КІТ-
220а Кошелевою 
Марією, яка стала 
переможницею в І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови у 
2020/21 н.р.

52119 Годзь 
Наталія 
Борисівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 009152, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025244, 
виданий 

16.09.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017758, 

виданий 
21.06.2007

17 Філософія Підвищення 
кваліфікації:
у Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
12 СПК 920740 
Тема: «Філософія 
екології».
Термін: 2 місяці.
Наказ НТУ «ХПІ» 
«№23464» від 
30.11.2018 р.

П. 3, 5, 7, 12

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 



монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Монографії: Годзь 
Н.Б. Вступ до 
екологічної 
футурології [Текст]. 
Монографія // Н.Б. 
Годзь. – Харків : 
Видавець Олександр 
Савчук, 2017. – 572 с.
(одноосібна)
2. 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. – 
185 с.

П.5 Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня:
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософських наук за 
спеціальністю 
09.00.09 – Філософія 
науки. 
Диплом ДД №009152 
від 15.10.2019 р.
Тема дисертації: 
«Філософські підстави 
екологічної 
футурології».

П.7 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Офіційний опонент 
при захисті дисертації 
на здобуття ступеню 
кандидата 
філософських наук 
Потапова Вячеслава 
Михайловича. Тема: 
«Святість як 
антропологічний 
фактор трансформації 
культури» (7 лютого 
2018 р.), засідання 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.051.06, 
Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Годзь Н.Б. 
Екологічна 
футурологія як модель 
майбутніх 
коеволюційних 
шляхів у відносинах 
людина-техніка-
природа / Н.Б. Годзь 
//Програма 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наукова 
школа академіка І.А. 
Зязюна у працях його 
соратників та учнів.
(Харків, 16-17 травня 
2017р.). – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017. – С. 
15.
2. Годзь Н.Б. 
Ідентичність та 
культурні стереотипи 
під час 
самозбереження 
індивіда та держави: 
поміж минулим та 
майбутнім / Н.Б. 
Годзь // Наукові 
записки 
національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в 
контексті 
соціокультурного 
різноманіття. 
Матеріали Х 
міжнародної наукової 
конференції (Острог, 
12-13 травня 2017 р.). / 
ред. кол.: І.Д. 
Пасічник, Д.М. 
Шевчук та ін. – Острог 
: Видавництво 
національного 
університету 
«Острозька академія», 
2017. – Вип. 18. – 260 
с. (С. 29–31).
3. Годзь Н.Б. Щодо 
обґрунтування понять 
«втрачене майбутнє» 
та «нереалізоване 
майбутнє» / Н.Б. 
Годзь // Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХХV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2017, 17–19 
травня 2017 р.: у 4 ч., 
Ч. IV. / за ред. Проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». –372 с. (С. 
283).
4. Годзь Н.Б. 
Стереотипи в межах 
дослідів екологічної 
футурології та їх 
зв'язок з 
«постдороблюючим 
мисленням», та 



віртуальною пам’яттю 
«неіснуючого 
простору» //Н.Б. 
Годзь // Ґендер. 
Екологія. Здоров’я: 
матеріали V 
Міжнародної науково 
практичної 
конференції (Харків, 
20-21 квітня 2017 р.). – 
Харків : ХНМУ, 2017. 
– 372 с. (С. 51-52).
5. Годзь Н.Б. До 
питання розвитку 
розуміння здоров’я, 
гендеру та культурних 
стереотипів у 
майбутньому / Н.Б. 
Годзь // Гендер. 
Екологія. Здоров’я. 
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Харків, 
18 – 19 квітня 2019 р.) 
/ Відповідальний за 
випуск: Карпенко К.І. 
– Харків : ХНМУ, 
2019. –  255 с.  (С. 63-
64).
6. Годзь Н. Б. 
Значення концепту 
рутинізації та 
феномену культурних 
стереотипів у 
феноменологічних 
дослідженнях / Н. Б. 
Годзь // Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров'я = 
Information 
technologies: science, 
engineering, 
technology, education, 
health : наук. вид. : 
тези доп. 28-ї міжнар. 
наук.-практ. конф. 
MicroCAD–2020, [28-
30 жовтня 2020 р.] : у 
5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. 
Сокол. – Харків : 
Планета-Прінт, 2020. 
– С. 65.

190719 Губанова 
Ніно 
Нодарівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058284, 
виданий 

10.03.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
045411, 

виданий 
15.12.2015

12 Макроекономі
ка

Підвищення 
кваліфікації:
у ТОВ «Люкс - 2» 
Бондаренко О.А.
Тема: «Вивчення та 
аналіз інституційних 
факторів динаміки та 
їх вплив на стан 
підприємницької 
діяльності в Україні». 
Довідка №1 від 28.02. 
2019р.
Термін: 6 міс. 
Наказ НТУ «ХПІ» 
№1088 С від 
06.06.2018 р.
П. 3, 4, 8, 12, 14

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 



менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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. 137 – 157) – 
укр. та англ. мовами. 
(грифом Вченої ради 
НТУ «ХПІ» )
2. Макроекономіка: 
навчальний посібник 
для студентів зі 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність» / За ред. 
С. І. Архієреєва – 
Харків : Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. – 
216 с.
3. Економічна теорія: 
навч.посібник для 
студентів 
спеціальностей 
«Економіка», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність». – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2020. 
– 230 с.
4. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс : 
навч. посібник. Ч. 2, Т. 
2 / С. І. Архієреєв, В.В. 
Яцина [та ін.] ; ред. 
кол.: І. М. Посохов [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : 
Іванченко І. С., 2020. 
– 702 с.
5. Державне та 
регіональне 
управління: навч. 
посібник для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / А. С. 
Митрофанова, Н. Н. 
Губанова; за ред. 
С.І.Архієреєва. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. – 128 с.( C. 3–
50). (з грифом Вченої 
ради НТУ «ХПІ»).

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Державне та 
регіональне 
управління. 
Практикум для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / С.І. 
Архієреєв, Н.Н. 
Губанова, А.С. 
Митрофанова. – Х.: 
Видавництво 
Іванченка І. С., 2017. – 
64 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. Макроекономіка. 
Завдання для 
підготовки до І-го 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади: навчально-
методичні вказівки / 
укл. Н.М. Волоснікова, 
Н.Н. Губанова, Н.Б. 
Решетняк. – Харків : 
Видавництво 
Іванченка І.С., 2020. – 
44 с.

П. 8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 



керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) 
«Визначення 
інституційних 
факторів динаміки 
формальних правил». 
Номер державної 
реєстрації НДР: 
0118U002338 
Термін: з 10.2018 по 
10.2021 рр. 
Наказ № 485 ОД від 
02.10.2018 р.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Губанова Н.Н. 
Іноваційна політика 
держави – основний 
фактор оптимізації 
інноваційних процесів 
в Україні // Труди VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Дослідження 
та оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум – 2017». 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 62 – 64.
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. Губанова Н.Н. 
Государственное 
регулирование и 
социальная 
ответственность 
бизнеса / 
Н,Н.Губанова, Д.А. 



Пустовит // Проблеми 
та перспективи 
формування 
національної 
гуманітарно-технічної 
еліти: зб. наук.праць / 
за ред. 
О.Г.Романовського.- 
Вип. 47(51), Т. 1. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – С. 136 – 144.
4. Губанова Н.Н., 
Климова С.О. Основні 
переваги створення 
Балто-
Чорноморського 
союзу. Тези доповідей 
XXVII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
MicroCAD - 2019 (у 
чотирьох частинах) –  
Ч. III Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров`я. 
Харків : НТУ «ХПІ». – 
185 с.
5. Губанова Н.Н., 
Климова С.О. 
Альтерглобалізм та 
трансформаційна 
економіка. Тези 
доповідей XXVII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD - 2019 (у 
чотирьох частинах). 
Харків : НТУ «ХПІ». – 
Ч. III Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров`я. – 138 
с.
6. 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.
7. Губанова Н.Н., 
Волоснікова Н.М.  
Вплив 
консперологічних 
теорій на економічне 
життя суспільства 
мікро- та макроек. ас. 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Нові 
виклики та актуальні 
проблеми розвитку 
світового 
господарства»,  м. 
Харків, 2021. 



https://ojs.kname.edu.
ua/index.php/area/arti
cle/view/2714
8. Губанова Н.Н., 
Волоснікова Н.М. 
Деякі фактори 
інституційних 
перетворень на мікро- 
та макрорівнях. 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Нові 
виклики та актуальні 
проблеми розвитку 
світового 
господарства»,  м. 
Харків, 2021.
https://ojs.kname.edu.
ua/index.php/area/arti
cle/view/2715

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 



журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
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 
студентками  БЕМ 
920а Гуртова М.О., 
БЕМ 920д Гарна У.Ю., 
які зайняли II місця 
на першому етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2020/2021 
р. з дисципліни 
«Макроекономіка» 
09.02.2021 та 
15.02.2021р.

Керівництво діючою 
проблемною групою 
«Державне та 
регіональне 
управління». Наказ 
НТУ «ХПІ» 113ОД від 
28.02.2019 р.

192560 Корніль 
Тетяна 
Леонівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Комп'ютерних 
наук і 

програмної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KД 059008, 
виданий 

08.05.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002392, 
виданий 

26.06.2001

25 Вища 
математика

Підвищення 
кваліфікації: Інститут 
Проблем 
Машинобудування 
НАНУ ім. А.М. 
Підгорного, з 
10.10.2017 р. по 
10.01.2018 р.
Свідоцтво довідка № 
52/67 від 18.01.2018 р. 
ІПМаш НАНУ ім. А.М. 
Підгорного.
Наказ закладу-
виконавцю ІПМаш 
НАНУ
 ім. А.М. Підгорного 
від 10.10.2017 р. за № 
44.
Тема: Впровадження у 
навчальний процес 
новітніх 
інформаційних 
технологій, форм і 
методів викладання 
дисциплін 
«Математика для 



економістів» та 
«Теорія ймовірностей 
і математична 
статистика»
Термін: 3 місяці

П. 2, 3, 11, 20.

П2. Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір
1) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106192 від 13.07.2021 
р. Науковий твір 
«Навчально-
методичний посібник 
«Теорія ймовірностей 
у прикладах і 
задачах»». Співавтори 
Тимченко Л.С., 
Голотайстрова Г.О. 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 66
2) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106193 від 13.07.2021р. 
Науковий твір 
«Навчально-
методичний посібник 
«Вища математика у 
прикладах і задачах. 
Частина І. Елементи 
лінійної алгебри. 
Аналітична геометрія 
на площині». 
Співавтори  Гардер 
С.Є., Голотайстрова 
Г.О. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
3) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106194, 13.07.2021. 
Науковий твір 
«Математична 
статистика. Методичні 
вказівки і варіанти 
індивідуальних 
домашніх завдань для 
студентів економічних 
спеціальностей». 
Співавтори Тимченко 
Л.С., Голотайстрова 
Г.О. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
4) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106861 від 02.08. 2021. 
Науковий твір «Вища 
математика. 



Практичний курс для 
студентів технічних 
спеціальностей 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання. Границі та 
неперервність функції 
однієї змінної. 
Диференціальне 
числення функції 
однієї змінної». 
Співавтори Любчик 
Л.М., Сердюк І.В., 
Гардер С.Є., Зайцев 
Ю.І. Офіційний 
бюлетень «Авторське 
право і суміжні права» 
№ 66
5) Корніль Т.Л. 
Свідоцтво про 
рєєстацію авторського 
права на твір № 
106190 від 13.07.2021. 
Науковий твір 
«Математичне 
програмування. 
Приклади виконання 
завдань. Обов’язкові 
(контрольні) 
завдання. Методичні 
вказівки для студентів 
зочного навчання». 
Співавтор Ахієзер О.Б. 
Офіційний бюлетень 
«Авторське право і 
суміжні права» № 66

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1)Теорія ймовірностей 
у прикладах і задачах. 
навчально-
методичний посібник 
/ Корніль Т.Л., 
Тимченко Л.С., 
Голотайстрова Г.О. – 
Харків, НТУ «ХПІ», 
2017. – 122 с.
2) Корніль Т. Л. Вища 
математика у 
прикладах і задачах : 
навч.-метод. посібник. 
Ч. 1. Елементи 
лінійної алгебри. 
Аналітична геометрія 
на площині / Т. Л. 
Корніль, Г. О. 
Голотайстрова, С. Є. 
Гардер ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Харків : 
Мадрид, 2020. – 80 с.

П11. Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 



здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Наукове 
консультування ТОВ 
«Клауд Воркс».
 (Договір № 99/332-
2021 від 22.04.21).

П20. досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
10 років ( 13.04.1981 
по 01.11.1991)
ІПМаш НАН України, 
інженер.
Розробка  та 
програмування 
математичних 
моделей 
напруженного стану 
обємних тіл

350647 Шапран 
Євген 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 

ДД 002161, 
виданий 

31.05.2013, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 101647, 

виданий 
12.08.1987, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003976, 
виданий 

26.02.2002

22 Товарознавств
о

Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності в торгівлі» 
та сучасного 
теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100173-21 
від 19.11.2021 р.

П. 1, 3, 4, 8, 11, 12, 19, 
20
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Шапран Є.М. 
Ідентифікація 
текстильних полотен 
залежно від їх 



характеристик та їх 
класифікація за 
УКТЗЕД / Шапран 
Є.М., Вишкіна О.В., 
Навроцька Н.Г., 
Кобзєва І.М. // Вісник 
НТУ «ХПІ». – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 
№24 (1246).  – С. 117–
123.
2. Шапран Є.М. 
Сучасний стан і 
тенденції розвитку 
високотехнологічних 
галузей 
промисловості 
України / Шапран 
Є.М., Білоцерківський 
О.Б. // Вісник 
Одеського нац. ун-ту. 
ім. І.І. Мечнікова. 
Серія: Економіка, 
2017. – Том 22, Вип. 4 
(57). – С. 146–149.
3. Шапран Є.М. 
Оцінювання 
інноваційної стратегії 
промислового 
підприємства / 
Шапран Є.М., 
Козаченко Г.В. // 
Наук. Вісник 
Полтавського нац. 
техн. ун-ту ім. Юрія 
Кондратюка. 
«Економіка і регіон» – 
2017. – №4 (65). – С. 
50–56.
4. Міщенко В.А. 
Вдосконалення 
механізму 
антикризового 
управління на 
машинобудівних 
підприємствах / 
Міщенко В.А., 
Шапран Є.М.,  Кубрак 
М.О., Миндра К.Г. // 
Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства. – 2017. – 
№29 (1251). – С. 108-
113.
5. Шапран Є.М. 
Підвищення 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 
міжнародних торгових 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
/ Шапран О.Є., 
Шапран Є.М., Соснов 
І.І // Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ» Нац. 
ун-ту харчових 
технологій, К.: 2018. – 
№2 – С. 36–33.
6. Гарник Л.П. 
Регіоналізація світової 
економіки крізь 
призму теорій 
глобалізації: від 
Торгівельних шляхів 
до сучасних 
фінансових центрів / 
Гарник  Л.П., Дичко 
О.О, Шапран Є.М. / 



Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ» Нац. 
ун-ту харчових 
технологій, – К.: 2018. 
– №3. – С. 18–23.
7. Шапран Є. М. 
Багаторівневі 
структурні моделі 
сценаріїв розвитку 
суб’єктів 
міжнародного 
торговельного ринку в 
аграрному секторі в 
умовах ризиків / Є. М. 
Шапран, О. А. 
Сергієнко, І. І. Соснов 
// Проблеми 
економіки. – 2019. – 
№4 (42). – C. 293–305.
8. Впровадження 
систем менеджменту 
якості згідно вимог 
міжнародних 
стандартів на 
підприємствах 
переробно-харчової 
промисловості в 
Україні [Електронний 
ресурс] / Л. Гарник [та 
ін.] // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки: 
проблеми та 
перспективи : зб. наук. 
пр. = Modern trends in 
development of 
education and science: 
problems and 
perspectives : coll. of 
sci. works / гол. ред. 
Ю. І. Колісник-
Гуменюк. – Електрон. 
текст дані. – Київ ; 
Львів ; Бережани ; 
Гомель, 2020. – Вип. 
6. – С. 219. – Режим 
доступу: 
http://npucenter.lviv.u
a/wp-
content/uploads/2020/
04/LNNCPO-Zbirnyk-
6.pdf, вільний (дата 
звернення 08.04.2020 
р.).
9. Шапран Є. М. 
Прогнозування 
прибутковості 
підприємства 
ресторанного бізнесу 
та чинників впливу на 
його фінансові 
показники / Є. М. 
Шапран, О. А. 
Сергієнко, О. Б. 
Білоцерківський // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Сер. : 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. – 2020. 
– Вип. 30. – С. 218–
223.
10. Шапран Є. М. 
Моделювання бізнес-
процесів підприємства 
оптової торгівлі 
[Електронний ресурс] 



/ Є. М. Шапран, О. А. 
Сергієнко, О. Б. 
Білоцерківський // 
Інфраструктура ринку 
: електрон. наук.-
практ. журн. – 2021. – 
Вип. 51. – С. 331–338. 
– URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
1/51_2021_ukr/55.pdf, 
вільний (дата 
звернення 13.05.2021 
р.).
11. Model Tools of 
Credit Risks 
Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
E. Shapran [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications : proc. of 
the Workshop on the 
12th Intern. Sci. 
Practical Conf. Modern 
problems of social and 
economic systems 
modelling (MPSESM-W 
2020), Kharkiv, 
Ukraine, June 25, 
2020. – Electronic text 
data. – Germany, 2020. 
– P. 34-49. (Scopus)
12. Risk assessment of 
innovative projects: 
development of 
forecasting models 
[Electronic resource] / 
E. Shapran [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2021. – 
Vol. 2927. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications: proc. of 
the Workshop on the 
13th Intern. Sci. Practic. 
Conf. Modern problems 
of social and economic 
systems modelling 
(MPSESM-W 2021), 
Kharkiv, Ukraine, April 
9, 2021. – Electronic 
text data. – Kharkiv, 
2021. – P. 18-37. 
(Scopus)

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Математичні моделі 
та новітні технології 
управління 



економічними та 
технічними 
системами: 
Колективна 
монографія / За заг. 
ред. В.О. Тімофєєва, 
І.В. Чумаченко. – 
Харків: ФОП Панов 
А.М., 2018. – 314 с. 
(Розділ 1.13. 
Рамазанов С.К., 
Шапран Є.М., Шапран 
О.Є. Циклічна 
динаміка, кризи, 
нелінійне майбутнє і 
проблема 
прогнозування. – С. 
154-171). (1,5 авт. арк.)
2. Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища : 
монографія / І. І. 
Соснов [та ін.] ; заг. 
ред. Є. М. Шапран ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : 
Планета-Прінт, 2020. 
– 148 с. (1,5 авт. арк.)
3. Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є. М. 
Шапран [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : Планета-
Прінт, 2020. – 168 с. 
(1,5 авт. арк.)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
бакалаврської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 



діяльність» першого 
(бакалавр.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: Є. М. Шапран 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 
2021. – 52 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50664.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
магістерської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: Є. М. Шапран 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 
2020. – 40 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
курсу «Харчові 
продукти 1» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад.: 
О. Б. Білоцерківський, 
Є. М. Шапран ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 40 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48855.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
5. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 



підприємництво» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран, О. А. 
Сергієнко ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2021. – 44 с. 
URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50665.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с.  
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185. 

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Науковий керівник 
НДР «Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних 
систем», 2018-2020 
р.р. Номер державної 
реєстрації: 
0118U002174.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 



підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 
Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шапран Є. М. 
Аналіз маркетингової 
діяльності 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
/ Є. М. Шапран, О. Є. 
Шапран // 
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. 284.
2. Шапран Є.М. 
Мовний клуб «Діалог» 
як інструмент 
формування 
толерантності з метою 
інтеграції іноземних 
студентів до 
соціокультурного 
простору України / Л. 
П. Гарник [та ін.] // 
Обучение 
иностранных 
студентов в высшей 
школе: традиции и 
перспективы : тезисы 
междунар. науч.-
метод. конф., 31 мая 
2018 г. – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2018. – 
С. 6-8.
3. Шапран Є. М. 



Аналіз 
зовнішньоекономічни
х зв'язків України / Є. 
М. Шапран, О. Є. 
Шапран, К. О. Кочіна 
// Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
86-87.
4. Шапран Є.М.. 
Дослідження 
динаміки показників 
сфери оптової торгівлі 
/ А. Зубко, Є. М. 
Шапран // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
53-54.
5. Шапран Є. М. 
Генетично 
модифіковані 
продукти: аргументи 
за і проти / Є. М. 
Шапран, О. Б. 
Білоцерківський // 
Проблеми соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
84-85.
6. Шапран Є. М. 
Розробка заходів щодо 
впровадження та 
вдосконалення 
інформаційної 
системи управління 
торговельним 
підприємством 
[Електронний ресурс] 
/ О. Б. 
Білоцерківський, Є. М. 
Шапран, О. Є. Шапран 
// Ways of science 
development in modern 
crisis conditions : abstr. 
of the 1st Intern. Sci. 
and Practical Internet 
Conf., May 28-29, 
2020. Pt. 1 = Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах : тези доп. 1-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 28-29 
травня 2020 р. Т. 1. – 
Електронні текст. 



дані. – Дніпро, 2020. – 
С. 96-98.
 http://www.wayscienc
e.com/wp-
content/uploads/2020/
06/Tom.1-28.05.2020-
29.05.2020.pdf, 
7. Шапран Є. М. 
Сутність малого 
бізнесу в розвитку 
соціально - 
економічної системи 
країни / Є. М. 
Шапран, Г. К. 
Чіхладзе // 
Результати наукових 
конференцій 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 
НТУ «ХПІ» за 2020 
рік : в 2 т. Т. 1. 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2020» : тр. 
16-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 2–4 
грудня 2020 р. / ред. 
Є. М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : Томенко Ю. 
І., 2020. – С. 17–19.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Українського 
товариства 
товарознавців і 
технологів, м. Київ. 
(Довідка  №9 від 
10.12.2018 р.)

П.20 Досвіт 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності)
1. Директор 
Луганського 
виробничого 
об’єднання «Схід» (з 
1989р. по 1999р.). 
наказ від 02.02.1989р. 
№17-К
2. Проректор з 
економіки 
Східноукраїнського 
національного
університету ім. 
В.Даля (з 1999р. 
по2010р.). наказ від 
05.08.1999р., №345-
01.

149611 Гаврись 
Олександр 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 014253, 
виданий 

23.03.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 

41 Управління 
ресурсами і 
витратами

Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 



002646, 
виданий 

02.09.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 005434, 

виданий 
03.07.2008

університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Управління 
ресурсами і 
витратами» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100167-21 
від 19.11.2021 р.

П. 3, 4, 6, 12, 19

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Методи оцінки та 
контролю витрат у 
промисловості: 
монографія / Гаврись 
П. О., Гаврись М. О., 
Гаврись О. М.; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків: Панов А. М. 
[вид.], 2019. – 175 с.: 
рис., табл. – Бібліогр.: 
с. 163-175. 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe (2 авт. арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 



загальною кількістю 
три найменування:

1. Gavrys O. Resource 
and cost management : 
lecture notes 
(Управління 
ресурсами та 
витратами: конспект 
лекцій) [Electronic 
resource] / O. Gavrys, 
O. Gaponenko, O. 
Sergienko ; National 
Technical University 
«Kharkiv Polytechnic 
Institute». – Electronic 
text data. – Kharkiv, 
2017. – 58 p. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/44962
2. Гаврись О.М., 
Білоцерківський О.Б. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу «Статистика» – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 44 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/29412
3. Гаврись О.М., 
Гаврись М.О., 
Подхалюзін А.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту «Економічна 
оцінка виробництва 
виробу на 
підприємстві» / 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – 
Харків, 2017. – 45 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/37696
4. Гаврись О.М., О. Б. 
Білоцерківський, І. Ю. 
Лук’яниця. Методичні 
вказівки до 
самостійної роботи з 
курсу «Сучасні 
проблеми і методи 
математичного і 
комп’ютерного 
моделювання в 
економіці та 
менеджменті» : для 
студ. спец. 073 
«Менеджмент». / 
Харківський 
політехнічний ін-т, 
нац. техн. ун-т. – Х., 
2017. – 40 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/29811
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту 
«Управління якістю 
товарів та послуг у 
торгівлі» 
[Електронний ресурс]:  
для студентів 
спеціальності 076  
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність всіх форм 
навчання з курсу 



«Управління якістю 
товарів та послуг у 
торгівлі» / Укл. О. М. 
Гаврись, О. О. 
Гаврись, М. О. 
Гаврись. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 18 
с.
https://ua-
referat.com/uploaded/
metodichni-vkazivki-
do-vikonannya-
kursovogo-proektu-
upravlinny/index1.html

П.6 Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 
Ковшик В.І., кандидат 
економічних наук 
Тема «Управління 
логістичними 
витратами 
машинобудівних 
підприємств», 2017 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.050.02 
Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут»

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Гаврись О.М., Кудла 
А.О. Шляхи 
фінансування 
інноваційної 
діяльності 
промислових 
підприємств. 
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. 171.
2. Гаврись П.О., 
Гаврись О.М. Зміна 
структури 
торговельного балансу 
як запорука сталого 
економічного 
розвитку україни . 
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. 111.
3. Гаврись П.О., 
Гаврись О.М., Гаврись 
О.О. Структура та 
динаміка 
торговельного балансу 
України. Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (економічні 
науки) : зб. наук. пр. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 
2018. – № 48 (1324). – 
С. 27-31.
4. Тенденції розвитку 
національного 
науково-технічного 
потенціалу / О. О. 
Гаврись, О. М. 
Гаврись, Т. Ю. 
Животченко // 
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. 3 / ред. Є. І. Сокол. 
– Харків : НТУ «ХПІ», 
2019. – С. 118.  Режим 
доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/41496.
5. Гаврись П.О., 
Гаврись О.М. 
Особливості обліку 
основних засобів на 
підприємствах 
готельного бізнесу. 
Оптимум-2020. Труди 
ХVІ Міжнародній 
науково-практичній 
конференції 
«Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум – 2020», 
Харків 2 – 4 грудня 
2020 р.: НТУ «ХПІ». – 
2020. – 184 с.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член громадської 



організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 
технологів» у НТУ 
ХПІ 2018 р.
(Довідка №9 від 
10.12.2018 р.).

258707 Красіков 
Михайло 
Михайлович

Професор 0 Історія та 
культура 
України

Стаж науково-
педагогічної роботи - 
12 років. 
Освіта: Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького, 1982 р.
Спеціальність: 
«Філологія» 
Кваліфікація: 
Філолог, викладач 
російської мови та 
літератури.
Кандидат 
філологічних наук, 
10.01.08 – теорія 
літератури
Диплом КН №006574 
від 22.11. 1994 р.
Тема дисертації: 
«Поетика художньої 
цілісності 
літературного твору 
(на матеріалі
«Війни і миру» Л.М. 
Толстого);
Доцент кафедри 
етики, естетики та 
історії культури
Атестат доцента ДЦ 
№ 001618 від 20.03.01 
р.
Підвищення 
кваліфікації:
у Харківська державна 
академія культури 
протягом 19 вересня 
2016 р. –20 лютого 
2017 р.
Довідка №0589 від 
09.03.2017 р 
Тема: Актуальні 
проблеми історії 
української культури
Термін: 5 місяців.
Наказ №130 від 
16.09.2016 р.
(наступне підвищення 
кваліфікації 
планується в лютому 
2022 р.)

П. 1, 12, 14, 15, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Красіков М.М. 
Музей «Слобожанські 
скарби» ім. Г. 
Хоткевича / М.М. 
Красиков // 
Факультет соціально-
гуманітарних 
технологій НТУ 



«ХПІ». Історія. 
Досягнення. 
Перспективи / А.А. 
Бадан, О.І. Блошенко, 
В.В. Бурега та ін.; під 
заг. ред. А.В. 
Кіпенського. – Харків, 
2017. – С. 69–76.
2. Красиков М.М. 
Фестиваль актуальної 
памʼяті «Недитячий 
час»: день за днем // 
Вісник національного 
технічного 
університету «ХПІ»: 
зб. наук. пр. Сер.: 
Актуальні проблеми 
розвитку українського 
суспільства. – 2017. – 
№ 29 (1251). – С. 3–4.
3. Красіков М.М. 
Зінаїда Серебрякова : 
з передісторії 
еміграції // 
Харьковский 
историко-
археологический 
сборник. – 2018. –  
Вып. 22. – С. 68 –72.
4. Етнографічний 
музей у вищій школі: 
експедиційна 
діяльність // 
Археологія, етнологія 
та охорона культурної 
спадщини Південно-
Східної Європи: зб. 
наук. робіт, 
присвячена 25-річчю 
кафедри археології та 
етнології України 
Одеського 
національного 
університету ім. 
І.І.Мечнікова. – 
Одеса, 2018. – С. 444–
452.
5. Krasikov M.M. The 
Visual Philosophy of 
Street Artist Hamlet 
Zinkivskyi // The 
Ukrainian: Life and 
Culture. – 2019. – Vol. 
II, 1. – S. 70–75.
6. Красіков М.М. 
Соціокультурні 
нормативи поведінки 
мешканців смт 
Великий Бичків 
Рахівського району 
Закарпатської області 
України // Румунсько-
українські відносини. 
Історія і сучасність. 
Täsnad, 26-28 
octombrie 2017.== 
Relaţii romano-
ukrainene, Istorie şi 
contemporaneitate. –  
Satu Mare Bucureşti. – 
2018. – S. 395– 404.
7. Красіков М.М. Магія 
повсякдення (за 
матеріалами 
експедиційних 
досліджень) 
[Електронний ресурс] 
// Харьковский 
историко-
археологический 
сборник. Вып. 23. —



Харьков: Мачулин, 
2018. С. 72 — 83.— 
URL: 
http://knigoizdat.org.u
a/HIAS/hias_23.pdf
8. Красіков М.М. 
Магія Свята у 
традиційній народній 
культурі закарпатців 
(за матеріалами 
польових досліджень 
на Рахівщині 2017 р.) 
// Етніка Карпат : 
наук. щорічник. Статті 
та матеріали 
етнографічних 
експедицій. Вип. 3. – 
Ужгород, 2018.
– С. 79–93.
9. Красіков М.М. 
Ходанич П. 
Традиційні обрядо-
магічні практики з 
села Лазещина /П. 
Ходанич : 
[Розшифровка 
інтервʼю з О.В. 
Вершак, проведеного 
М.М. Красиковим, А.-
В.С. Малюк, П.В. 
Ходаничем] // Етніка 
Карпат : наук. 
щорічник. Статті та 
матеріали 
етнографічних 
експедицій. Вип. 3. – 
Ужгород, 2018. – С. 
250–256.
10. Красіков М.М. 
Образ мірошника у 
поезіях Якова 
Щоголева // 
Український 
млинологічний 
журнал. Вип. 2-й. 
2019. – С. 272–278.
11. Красіков М.М. Дві 
картини з вітряками з 
колекції 
Етнографічного 
музею «Слобожанські 
скарби імені Г. 
Хоткевича НТУ «ХПІ» 
// Український 
млинологічний 
журнал.– 2019. – Вип. 
2. – С. 268– 271.
12. Красіков М.М. 
Закарпатські 
наративи про звʼязки 
з Потойбічним (за 
експедиційними 
матеріалами). 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Сер. 
«Історія».–  Вип. 1 
(41). – 2020. – С. 201 – 
213. URL: 
http://visnyk-
ist.uzhnu.edu.ua/issue/
view/13174
13. Красіков М.М. 
Закарпатські 
наративи про звʼязки 
з Потойбічним (за 
експедиційними 
матеріалами). 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Сер.



«Історія». – Вип. 1 
(41). – 2020. С. 201–
213.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Красіков М.М. «Art 
Way – 2017» : хроніка 
подій // Вісник 
національного 
технічного 
університету «ХПІ»: 
зб. наук. пр. Сер.: 
Актуальні проблеми 
розвитку українського 
суспільства. – 2017. – 
№ 52 (1273). – С. 13–15
2. Красіков М.М. 
Інтернет як джерело 
фольклору / М.М. 
Красиков // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2017, 17-19 
травня 2017р.: у 4 ч. Ч. 
ІV. / за ред. проф. Є.І. 
Сокола – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2017. – С. 290. 
3. Красіков М.М.  // 
Традиційна культура в 
умовах глобалізації: 
сучасний дискурс 
щодо збереження та 
популяризації 
нематеріальної 
культурної спадщини. 
Матеріали наук.-
практ. конф. 23-24 
червня 2017 р. – Х., 
2017. – С. 141–147. 
4. Вадим Колтун. 
Виставка живопису 
«Зібрання творів» : 
каталог / упоряд. та 
передм. М. Красікова; 
дизайн Г. Спрягайло. 
– Харків: Ексклюзив, 
2017. – 6 с. – Сер. 
«Художники, 
народжені ХПІ». 
5. Красіков М.М. 
Культурно-
антропологічна 
складова курсу 
«Історія української 
культури» у ВНЗ // 
Всеукраїнська 
науково-методична 
інтернет-конференція 
«Застосування 
компетентністого 
підходу в освітній 
практиці при 
викладанні 
фундаментальних 



дисциплін ВНЗ». 24 
листопада 2017 р., 
Харків, 2017. – С. 41–
42.  
//http://af.khadi.khark
ov.ua/kafedri/fizika/ko
nferenciji/sekciji-
konferenciji.html
6. Красіков М.М. 
Микола Сумцов – 
автор першої 
вітчизняної 
монографії про 
писанки // Історія 
колекції писанок 
Харківського 
історичного музею ім. 
М.Ф.Сумцова / 
упоряд. Н.Кравченко. 
– Харків, 2018. – С. 5–
8.
7. Красіков М.М. 
Презумпція добра у 
традиційній народній 
культурі українців (за 
матеріалами польових 
досліджень 2017 р.) 
[Електронний ресурс] 
//Матеріали І 
Міжнародної наукової 
електронної 
конференції 
«Культура в процесі 
духовно-морального 
розвитку глобального 
суспільства». Харків, 
21 лютого 2018 року. – 
Харків, 2018. – С. 49–
59. Режим доступу :
http://193.105.7.210:81
81/sites/default/files/fil
es_2018/Материалы 
конференции 2018.pdf
8. Красіков М.М. 
Місто ХХІ століття : 
технології памʼяті // 
Інформаційні 
технології : наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоровʼя. ХХVI 
міжнародна наук.-
практ. конф. Харків, 
16 – 18 трав. 2018 р. Ч. 
IV. – Харків, 2018. – С. 
269.
9. Красіков М.М. 
Принцип ініціальності 
у звичаєвості сучасних 
закарпатців (за 
матеріалами 
експедиції 2017 р. на 
Рахівщину) // 
Традиційна культура в 
умовах глобалізації: 
збереження 
автентичності та 
розвиток креативних 
індустрій : Матеріали 
наук.-практ. конф. 22-
23 червня 2018 р. – 
Харків, 2018. – С. 214–
223.
10. Красіков М.М. З 
чого починається 
музейність? // VIII 
Луньовські читання. 
Проблеми збереження 
музейних колекцій. 
Матеріали науково-
практичного семінару 
30 берез. 2017 року / 



укл. О.Г. Павлова. 
Харків: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2018. – 
С. 21–26.
11. Красіков М.М. 
Сумцовська 
Шевченкіана // 
Двадцять четверті 
Сумцовські читання : 
збірник матеріалів 
наукової конференції 
«Музей у глобальному 
світі: інновації та 
збереженння 
традицій» 18 квітня 
2018 р. / Харківський 
історичний музей 
імені М.Ф. Сумцова. – 
Харків, 2018. – С. 3–
12. 12. Красіков М.М. 
«Діячі слободського 
фольклору» в 
«Слобожанах» 
Миколи Сумцова : 
погляд через сто років 
// Двадцять пʼяті 
Сумцовські читання : 
збірник матеріалів 
наукової конференції 
«Музей у глобальному 
світі: інновації та 
збереженння 
традицій» 18 квітня 
2019 р. / Харківський 
історичний музей 
імені М.Ф. Сумцова. – 
Харків, 2019. – С. 3–11.
13. Красіков М.М. Гнат 
Хоткевич і його 
традиції у НТУ «ХПІ» 
// Формування 
духовної культури 
майбутніх фахівців: 
збірка матеріалів 
міського науково-
практичного семінару 
(16 березня 2018 
року). – Харків, 2019. 
– С. 32–42.
14. Красіков М.М. 
Рослини в повірʼях 
сучасних закарпатців 
(за експедиційними 
матеріалами) // 
Традиційна культура в 
умовах глобалізації і 
синергія традиції та 
інновації. Матеріали 
науково-практичної 
конф. 21-22 черв. 2019 
року., Харків, 2019. – 
С. 134–140.
15. Красіков М.М. 
Книжкова 
Хоткевичіана у 
зібранні 
Етнографічного 
музею «Слобожанські 
скарби» імені Гната 
Хоткевича НТУ «ХПІ» 
// Короленківські 
читання 2018 
«Бібліотеки, архіви, 
музеї як центри освіти 
та саморозвитку 
особистості».
Матеріали ХХІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Харків, 24 жовтня 



2018 року. У 2 
частинах. Частина 2. – 
Харків, 2019. – С. 166–
176.
16. Красіков М.М. 
Меморизація міста : 
сучасні виклики і 
проблеми (на 
прикладі м.Харкова). 
Economic and Social-
Focused Issues of 
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of the 3-od 
International Scientific 
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URL: 
http://www.vsemvs.sk/
portals/0/Subory/Conf
erence%20Proceedings
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17. Красіков М.М. 
Етнографічний музей 
у ВНЗ: методи 
музейної педагогіки. 
Сучасні педагогічні 
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18. Красіков М.М. 
Микола Сумцов очима 
Дмитра Багалія. 
Двадцять шості 
Сумцовські читання : 
зб. матеріалів Всеукр. 
наук. конф. «музей у 
глобальному світі : 
інновації та 
збереження 
традицій», присвяч. 
100-річчю 
Харківського 
історичного музею ім. 
М.Ф. Сумцова. 2 груд. 
2020. Харків, 2020. – 
С. 30–37. URL:
http://museum.kh.ua/d
ocs/26SumtsovConfere
nce2020.pdf
19. Красіков М.М. 
Гуцули: магія у 
птахівництві (за 
експедиційними 
матеріалами). 
Традиційна культура в 
умовах глобалізації: 
нові виклики та 
світові тренди : 
матеріали наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю. 18-19 верес. 
2020 р. Харків, 2020. 



– С.104–114. URL: 
https://www.cultura.kh
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20. Красіков М.М. 
Культурологічний 
фестиваль як форма 
музейної роботи. ІХ 
Луньовські читання. 
Вип. 5: Проблеми 
музейної освіти в 
Україні : матеріали
наук.-практ. семінару 
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О.Г. Павлова. Харків, 
2020. – С. 171–178. 
URL:
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arazin.ua/resources/file
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21. Красіков М.М. 
Народна біоетика та 
етнозоологія: павук у 
повірʼях українців (за 
експедиційними 
матеріалами). 
Проблеми та 
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формування 
національної 
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матеріалами польових 
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суспільствознавця : 
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Красіков М.М. 
Художники ХПІ: 
Микола Уваров. 
Матеріали 
міжнародної науково-
теоретичної 
конференції студентів 
та аспірантів «Україна 
і світ: гуманітарно-
технічна еліта та 
соціальний прогрес». 
14-15 квітня 2021 р. 
Харків, 2021. – С. 20–
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URL:http://repository.
kpi.kharkov.ua/handle/
KhPI-Press/52300
25. Красіков М.М. 
Владислав Проненко і 
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історичне 
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доповідей до ХХV 
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«Слобожанські 
читання». Харків, 
2021. – С. 93–94. URL: 
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П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 



(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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:
Робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів:
та організатор 
виставок за їх 
результатами;
– голова оргкомітету 
всеукраїнських 
конкурсів-виставок, 
присвячених З. 
Серебряковій (2015-
2020 рр.);
– директор та 
науковий керівник 
культурологічних 
фестивалів: 
«Фестиваль 
актуальної памʼяті», 
«ХПІ художній», 
«Недитячий час», 
«Art way 2017» (2015-
2018);
– організатор та 
голова журі міських 



студентських 
краєзнавчих 
конкурсів «Харківські 
дворики», «Останні 
мазанки Харкова», 
«Памʼятники 
воїнської слави: 1941-
1945» «Фотоісторія у 
родинному альбомі: 
1941-1945», «Історія 
одного трикутничка. 
1941-1945», «Недитяче 
дитинство: 1941-1945» 
(2013-2018);
– член оргкомітету та 
журі обласних 
художніх конкурсів 
школярів «Харківські 
дворики» (2013-2019);
– член журі обласних 
учнівських науково-
практичних 
народознавчих
конференцій 
«Кроковеє коло» 
(2013-2020);
– член оргкомітетів та 
керівник секцій 
міжнародних 
наукових конференцій 
«Слобожанські 
читання», 
«Памʼяткознавчі 
погляди молодих 
учених»,
«Памʼяткоохоронні 
традиції 
Слобожанщини» 
(2013-2021).

П.15 Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
 Керівництво 
школярем, який 
зайняв третє місце на 
II етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 



Національного центру 
«Мала академія наук 
України» – Яна 
Роденко, учениця 
ЗОШ №135 м. 
Харкова, секція 
«Історичне 
краєзнавство». (2017-
2018 рр.)
участь у журі 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України» II етапу 
(2016–2019рр.).

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
директор 
Харківського 
відділення 
Українського 
етнологічного центру 
Iнституту 
мистецтвознавства, 
фольклористики та 
етнології ім. М.Т. 
Рильського НАН 
України;
директор 
Етнографічного 
музею «Слобожанські 
скарби» ім. Г. 
Хоткевича НТУ 
«ХПІ»;
голова Ради 
Неформального 
товариства друзів 
Зінаїди Серебрякової; 
почесний член 
Всеукраїнської спілки 
краєзнавців; член 
Національної спілки 
краєзнавців України, 
Міжнародної асоціації 
україністів, Асоціації 
етнографів та 
фольклористів 
України, 
Всеукраїнської 
асоціації молодих 
дослідників 
фольклору, Спілки 
етнологів та 
фольклористів м. 
Харкова, 
Національної спілки 
письменників 
України, Національної 
спілки художників 
України, Харківського 
історико-
філологічного 
товариства, 
Міжнародного фонду 
пам’яті Б.О. 
Чичибабіна, 
Консультативної ради 
з охорони культурної 
спадщини Харківської 
області при 
Департаменті 
культури і туризму 
ХОДА, Комісії зі 
збору, обробки та 
складання переліку 
елементів 
нематеріальної 
культурної спадщини 



Харківської області 
при Департаменті 
культури і туризму 
ХОДА, громадський 
інспектор з охорони 
культурної спадщини 
Харківської області.

74349 Гапоненко 
Ольга 
Євгеніївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050101 

Економічна 
теорія, Диплом 
кандидата наук 

ДK 002794, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
041707, 

виданий 
26.02.2015

20 Економіка та 
організація 
торгівлі

Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Основи 
підприємництва» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100168-21 
від 19.11.2021 р.
LangSkill Certificate 
FCE B2 according to 
CEFR
Reference Number 
1407UA 16.12.2020.

П. 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 
19

П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1. Гапоненко О.Є. 
Реалізація торгово-
технологічного 
процесу виробничо-
торговельного 
підприємства (на 
прикладі ПрАТ 
«Вінницька 
харчосмакова 
фабрика») / 
Гапоненко О.Є., 
Дичко О.О., Шеянова 
Е.Д. // Бізнес-інформ. 
– 2019. – №5. – С. 
136–142. Режим 
доступу: 
 https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2019-



5_0-pages-136_141.pdf
2. Shapran E. 
Integrated tool 
development for 
managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market 
(Інтегральний 
інструмент управління 
маркетинговою 
активністю 
торгівельного 
підприємства на 
конкурентному ринку) 
/ Shapran E., Sergienko 
O., Gaponenko O., 
Shapran O. // 
TECHNOLOGY AUDIT 
AND PRODUCTION 
RESERVES. – No 
6/4(50). – 2019. 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/tarp/article/view/1898
06
3. Манойленко О.В. 
Моделювання 
інноваційної 
активності 
ієрархічних систем: 
оцінки дифузії 
інновацій та 
економічного ефекту 
наявного потенціалу 
та результатів / О.В. 
Манойленко, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Проблеми економіки. 
– 2020. – №1(43). – с. 
312–324. Режим 
доступу: 
2https://www.probleco
n.com/export_pdf/pro
blems-of-economy-
2020-1_0-pages-
312_324.pdf
4. Сергієнко О.А. 
Аналіз факторного 
простору показників 
логістичної діяльності 
за глобальними 
рейтинговими 
оцінками країн світу/ 
О.А. Сергієнко, 
О.Є.Гапоненко // 
Інфраструктура 
ринку. – 2020. – 39. – 
С.102 – 110. Режим 
доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
0/39_2020_ukr/19.pdf
5. Gaponenko O.E. 
Management of the 
production resources of 
enterprise based on 
financial motivation of 
the personnel: 
theoretical aspect 
(Управління 
виробничим 
ресурсами 
підприємства на 
основі матеріальної 
мотивації персоналу: 
теоретичний аспект) / 
O.E. Gaponenko, O.M. 
Klimenko, M.A. 
Mashchenko, N.O. 



Stepanenko, O.A. 
Sergienko // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики» 
(Web of Science). 2021. 
– №1. – C. 421–429. 
Режим доступу:  
http://fkd1.ubs.edu.ua
6. Гапоненко О.Є. 
Прийняття рішення 
про підприємницьку 
діяльність на основі 
підприємницької ідеї 
/ Гапоненко О.Є., 
Степуріна С.О., 
Павленко О.К. // 
Бізнес-інформ. – 2021. 
– №9. Режим доступу: 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
9_0-pages-152_157.pdf

П.2 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Гапоненко О.Є. 
Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних 
систем: монографія / 
Є.М. Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 168 с. (1,5 авт. 
арк)
2. Гапоненко О.Є. 
Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища: 
монографія / Є.М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, О.Б. 
Білоцерківський, І.І. 
Соснов, О.Є. Шапран. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк). 

П.8 Виконання 
функцій 



(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Відповідальний 
виконавець 
Ініціативної науково-
дослідної роботи 
К7003 «Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем у 
виробничій сфері» 
ДР №0120U101610, 
03.2020–03.2022.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:

1. Гапоненко О.Є. 
Сценарні моделі 
формування стратегій 
розвитку 
підприємства / 
Гапоненко О.Є., 
Сергієнко О.А. // 
Матеріали X Міжнар. 
наук.-практ. конф. 



«Проблеми соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 25-26 
жовтня 2017 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 194 –196. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/32327
2. Сергієнко О.А. 
Дoсліджeння стану 
внутрішньoгo тa 
зoвнішньoгo 
сeрeдoвищa 
кoмeрційнoгo бaнку: 
системно-динамічний 
дворівневий аспект /  
О.А. Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта» (MicroCAD-
2017). – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017.  – 254 c. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/31890
3. Сергієнко О.А. 
EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF 
BUSINESS-
PROCESSES IN 
INTERNATIONAL E-
COMMERCE SYSTEM 
/ О.А. Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 314 с. 
(С. 77). 
http://repositsc.nuczu.
edu.ua/bitstream/12345
6789/8256/1/Tezisy_sb
ornik_part2_2018.pdf
4.  Гапоненко О.Є. 
Заходи з активізації 
інформаційної 
системи 
торговельного 
підприємства / О.Є. 
Гапоненко // 
Матеріали XII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 26-27 
листопада 2019 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – С. 45 – 46. 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/43321
5. Dubrovina N., 



Sergienko O.A., 
Gaponenko O.A. 
Justification of the 
implementation of self-
organization processes 
at the micro and macro 
levels // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств: 
Тези доповідей XIІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26-28 
листопада 2020 р., 
Харків, НТУ «ХПІ». – 
С. 59–61.

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Організація торгівлі 
(64 год)
Економіка торгівлі (64 
год)
Управління ресурсами 
та витратами (48 год)

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою:
ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка та 
управління у сфері 
торгівлі» (ХДУХТ)
Диплом ІІІ ступеня
Подоляк О.О., БЕМ-
1017а

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 



технологів» (ГО 
«УТТТ»), осередка на 
базі Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (з 2018 р., 
довідка №9 від 
10.12.2018 р.)

74349 Гапоненко 
Ольга 
Євгеніївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050101 

Економічна 
теорія, Диплом 
кандидата наук 

ДK 002794, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
041707, 

виданий 
26.02.2015

20 Основи 
підприємництв
а

Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Основи 
підприємництва» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100168-21 
від 19.11.2021 р.
LangSkill Certificate 
FCE B2 according to 
CEFR
Reference Number 
1407UA 16.12.2020.

П. 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 
19

П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1. Гапоненко О.Є. 
Реалізація торгово-
технологічного 
процесу виробничо-
торговельного 
підприємства (на 
прикладі ПрАТ 
«Вінницька 
харчосмакова 
фабрика») / 
Гапоненко О.Є., 
Дичко О.О., Шеянова 
Е.Д. // Бізнес-інформ. 
– 2019. – №5. – С. 
136–142. Режим 
доступу: 



 https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2019-
5_0-pages-136_141.pdf
2. Shapran E. 
Integrated tool 
development for 
managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market 
(Інтегральний 
інструмент управління 
маркетинговою 
активністю 
торгівельного 
підприємства на 
конкурентному ринку) 
/ Shapran E., Sergienko 
O., Gaponenko O., 
Shapran O. // 
TECHNOLOGY AUDIT 
AND PRODUCTION 
RESERVES. – No 
6/4(50). – 2019. 
Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/tarp/article/view/1898
06
3. Манойленко О.В. 
Моделювання 
інноваційної 
активності 
ієрархічних систем: 
оцінки дифузії 
інновацій та 
економічного ефекту 
наявного потенціалу 
та результатів / О.В. 
Манойленко, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Проблеми економіки. 
– 2020. – №1(43). – с. 
312–324. Режим 
доступу: 
2https://www.probleco
n.com/export_pdf/pro
blems-of-economy-
2020-1_0-pages-
312_324.pdf
4. Сергієнко О.А. 
Аналіз факторного 
простору показників 
логістичної діяльності 
за глобальними 
рейтинговими 
оцінками країн світу/ 
О.А. Сергієнко, 
О.Є.Гапоненко // 
Інфраструктура 
ринку. – 2020. – 39. – 
С.102 – 110. Режим 
доступу: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
0/39_2020_ukr/19.pdf
5. Gaponenko O.E. 
Management of the 
production resources of 
enterprise based on 
financial motivation of 
the personnel: 
theoretical aspect 
(Управління 
виробничим 
ресурсами 
підприємства на 
основі матеріальної 
мотивації персоналу: 
теоретичний аспект) / 



O.E. Gaponenko, O.M. 
Klimenko, M.A. 
Mashchenko, N.O. 
Stepanenko, O.A. 
Sergienko // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики» 
(Web of Science). 2021. 
– №1. – C. 421–429. 
Режим доступу:  
http://fkd1.ubs.edu.ua
6. Гапоненко О.Є. 
Прийняття рішення 
про підприємницьку 
діяльність на основі 
підприємницької ідеї 
/ Гапоненко О.Є., 
Степуріна С.О., 
Павленко О.К. // 
Бізнес-інформ. – 2021. 
– №9. Режим доступу: 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
9_0-pages-152_157.pdf

П.2 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Гапоненко О.Є. 
Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних 
систем: монографія / 
Є.М. Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 168 с. (1,5 авт. 
арк)
2. Гапоненко О.Є. 
Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища: 
монографія / Є.М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, О.Б. 
Білоцерківський, І.І. 
Соснов, О.Є. Шапран. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк). 



П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Відповідальний 
виконавець 
Ініціативної науково-
дослідної роботи 
К7003 «Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем у 
виробничій сфері» 
ДР №0120U101610, 
03.2020–03.2022.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:

1. Гапоненко О.Є. 
Сценарні моделі 
формування стратегій 
розвитку 
підприємства / 
Гапоненко О.Є., 



Сергієнко О.А. // 
Матеріали X Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Проблеми соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 25-26 
жовтня 2017 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – С. 194 –196. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/32327
2. Сергієнко О.А. 
Дoсліджeння стану 
внутрішньoгo тa 
зoвнішньoгo 
сeрeдoвищa 
кoмeрційнoгo бaнку: 
системно-динамічний 
дворівневий аспект /  
О.А. Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта» (MicroCAD-
2017). – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017.  – 254 c. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/31890
3. Сергієнко О.А. 
EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF 
BUSINESS-
PROCESSES IN 
INTERNATIONAL E-
COMMERCE SYSTEM 
/ О.А. Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 314 с. 
(С. 77). 
http://repositsc.nuczu.
edu.ua/bitstream/12345
6789/8256/1/Tezisy_sb
ornik_part2_2018.pdf
4.  Гапоненко О.Є. 
Заходи з активізації 
інформаційної 
системи 
торговельного 
підприємства / О.Є. 
Гапоненко // 
Матеріали XII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 26-27 
листопада 2019 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2019. – С. 45 – 46. 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh



arkov.ua/handle/KhPI-
Press/43321
5. Dubrovina N., 
Sergienko O.A., 
Gaponenko O.A. 
Justification of the 
implementation of self-
organization processes 
at the micro and macro 
levels // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств: 
Тези доповідей XIІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26-28 
листопада 2020 р., 
Харків, НТУ «ХПІ». – 
С. 59–61.

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Організація торгівлі 
(64 год)
Економіка торгівлі (64 
год)
Управління ресурсами 
та витратами (48 год)

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою:
ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка та 
управління у сфері 
торгівлі» (ХДУХТ)
Диплом ІІІ ступеня
Подоляк О.О., БЕМ-
1017а

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 



«Українське 
товариство 
товарознавців і 
технологів» (ГО 
«УТТТ»), осередка на 
базі Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (з 2018 р., 
довідка №9 від 
10.12.2018 р.)

81016 Сергієнко 
Олена 
Андріанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
економічний 
університет 

імені Семена 
Кузнеця, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.18010020 
управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 011460, 

виданий 
29.06.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064627, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033252, 
виданий 

30.11.2012

17 Торговельне 
підприємництв
о

Підвищення 
кваліфікації у:
1. ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
Міжнароднийпроєкт 
Модуль Жана Моне 
Тема: «Європейська 
інтеграція України в 
умовах Індустрії 4.0» 
Термін: 
611674-EPP-1-2019-1-
UAEPPJMO-
MODULE№ 149/2021 
(114 год.) (3,8 ECTS)
2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації IBR LPNT 
Інститут Науково-
дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
та IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян «Using the 
Opportunities of Cloud 
Services on the 
Example of Google 
Meet, Google 
Classroom Platforms in 
the Modern Online 
Education», 14-21 
December, 2020, 
(Lublin, Republic of 
Poland)
(1,5 ECTS)
Сертифікат № 
ES№3509/2020, 
21.12.2020.
3. YEP Підвищення 
кваліфікації в рамках 
ініціативи 
«Підприємницький 
університет» 
Тема: «Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами»
Термін: вересень–
грудень 2020, 
18.12.2020 (45 год.) 
4. YEP «Innovative 
Entrepreneurship and 
Startup Management» 
online-seminar for the 
Universities 26-
28.08.2020, 
15.09.2020.
5. Інститут Вищої 
освіти НАПН України 
– Тест для перевірки 
базових знань щодо 
забезпечення якості 
вищої освіти (12-
16.06.2019 р.) Проект 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 



вищої освіти», 
Програма підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників (0,1 ECTS)
6. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації за 
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 11.10.2019 – 
29.05.2020 (7 міс.) 
(150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000046-20, 
29.05.2019 р. 
7. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 10.10.2018 – 
31.05.2019 (150 год.). 
(7 міс.)
Свідоцтво № 
02071211/ 000082-19, 
10.06.2019 р. 
8. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів»
Термін: 17.10.2016 – 
31.05.2017 (150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000110-17, 
31.05.2017 р. (7 міс.)
9. Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету
Тема: «Особливості 
застосування 
сучасного 
економетричного 
інструментарію у 
товарознавстві та 
торговельному 
підприємництві» 
протягом 27.02.2017 – 
31.10.2017. 
Термін: 6 міс.
Свідоцтво про 
стажування №01/17, 
01.11.2017 р., Наказ 
НТУ «ХПІ», №693С 
від 15.02.2017р.
10. Підвищення 



кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Ціноутворення» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100170-21 
від 19.11.2021 р.

Cambridge English 
Level 1 Certificate in 
ESOL International 
(Business Vantage), 
Council of Europe level 
B2, Certificate Number 
B2314206

П. 1; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 
13; 14; 19.
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science 
CoreCollection:
1. Sergienko O. 
COMPLEX OF 
MANAGEMENT 
MODELS OF THE 
ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS 
FOR STEEL 
INDUSTRY IN THE 
CURRENCY INSTABLE 
ENVIRONMENT / M. 
Tatar, O. Sergienko, S. 
Kavun, L. Guryanova // 
Ikonomicheski 
Izsledvania / Economic 
Studies. – 2017. – Vol. 
26(5). – Р.102-124. 
(Scopus)
2. Сергієнко О.А., 
Голофаєва І. П., 
Швець А.Д. Розробка 
оптимізованої моделі 
логістичних ланцюгів 
постачання - 
розподілу 
підприємства / 
«Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 



університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 2019. 
–№ 28. – С. 126 –135.
3. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних 
виробничих систем на 
засадах процесно-
функціонального 
менеджменту / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Касьмін Д.С. // 
БизнесИнформ. 
Научный 
информационный 
журнал. – Харьков: 
Издательский дом 
«ИНЖЕК», 2019. – № 
12 (503). – С. 384– 395.
4. Sergienko O.A. 
Integrated tool 
development for 
managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market / 
E.M. Shapran, O.A. 
Sergienko, O.E. 
Gaponenko, O.E. 
Shapran // Technology 
audit and production 
reserves / SPC PC 
«TECHNOLOGY 
CENTER». – Vol 6, No 
4(50). – 2019. – P. 10–
20.
5. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
інноваційної 
активності 
ієрархічних систем: 
оцінка дифузії та 
економічного ефекту 
наявного потенціалу 
та результатів / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Проблеми економіки. 
Науковий журнал. – 
Харків: НДЦ 
Індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України, ВД 
«ІНЖЕК», 2020. – 
№1(43). – С. 312–324.
6. Сергієнко О.А. 
Прогнозування 
прибутковості 
підприємства 
ресторанного бізнесу 
та факторів впливу на 
його фінансові 
показники  / Шапран 
Є.М., Сергієнко О.А., 
Білоцерківський О.Б. 
// «Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 
2020. – Випуск 30 
(Ч2). – С. 218-223.



7. Сергієнко О.А. 
Аналіз факторного 
простору показників 
ефективності 
логістичної діяльності 
за глобальними 
рейтинговими 
оцінками країн світу / 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Інфраструктура ринку 
Електронний науково-
практичний журнал, 
Одеса, Випуск 39. – 
2020. – С. 102–110.
8. Valeria Baranova V., 
Sergienko O., Stepurina 
S., Lyashenko V. Price 
Environment for Gold 
and Silver in the 
Context of the 
Development of 
COVID-19 // Journal of 
Asian Multicultural 
Research for Economy 
and Management 
Study. – Vol. 1 No. 2, 
2020. – Р. 025–032. 
Режим доступу:  
https://amrsjournals.co
m/index.php/jamrems/
article/view/54 
9. Sergienko O. Model 
aspects of evaluating 
efficiency of the 
personnel management 
and motivation / O. A. 
Sergienko, N. L. 
Morozova, O. S. 
Karpets, M. V. Babenko 
// Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 4 (№27). – 2018. 
– С. 307–317 (Web of 
Science)
10. Guryanova Lidiya, 
Bolotova Olena, 
Gvozdytskyi Vitalii, 
Sergienko Olena / 
Long-term financial 
sustainability: An 
evaluation methodology 
with threats 
considerations / 
RIVISTA DI STUDI 
SULLA 
SOSTENIBILITA. – 
2020. – №23. – P. 47–
69, DOI:  
10.3280/RISS2020-
001004(Scopus) 
https://www.francoang
eli.it/riviste/Scheda_Ri
vista.aspx?
IDArticolo=66825&Tip
o=ArticoloPDF 
11. Sergienko O. Model 
Tools of Credit Risks 
Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
Nashchekina O., 
Sergienko O., Sosnov I., 
Tatar M., Shapran E. // 
CEUR Workshop 



Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – P. 34-49. 
(Scopus)
12. SergienkoO. 
Сointegration 
evaluation tools for 
enterprises strategic 
development system 
upgrading / O. A. 
Sergienko, O.E. 
Shapran, M.S. Tatar, 
O.B. Belocerkovskiy, 
O.S. Druhova // 
Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 2 (№33). – 2020. 
– С. 187-196  
https://doi.org/10.1837
1/.v2i33.2997 (Web of 
Science)
13. O. Gaponenko, M. 
Mashchenko, O. 
Klimenko, N. 
Stepanenko, O. 
Sergienko Management 
of the production 
resources of enterprise 
based on financial 
motivation of the 
personnel: theoretical 
aspect / FINANCIAL 
AND CREDIT 
ACTIVITIES: 
PROBLEMS OF 
THEORY AND 
PRACTICE. – 2021 № 1 
(36). – p. 421 – 429.
14.  
http://fkd.org.ua/articl
e/view/228066
(Web of Science)

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Сергієнко О.А. 
Аналітико-
прикладний 
інструментарій 
розвитку складних 
ієрархічних систем: 
моделі оцінювання, 
аналізу та управління: 
монографія. – Х.: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 460 с. (24,2 
авт. арк.)
2. Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 



середовища: 
монографія / за заг. 
ред. Є.М. Шапрана. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк)
3. Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є.М. 
Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Х.: ТОВ «Планета-
Прінт», 2020. – 168 с. 
(1,5 авт. арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Сергієнко О.А. 
Методичні вказівки до 
виконання магіст. 
диплом. роботи для 
студентів спец. 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран [та ін.]; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 40 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
2. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 



[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 44 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
3. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Економетрика» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 
Сергієнко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
60 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
4. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 
Сергієнко, С.О. 
Степуріна; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh



arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: О. 
А. Сергієнко, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53184. 

П.5 Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня: Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.11 – 
Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці.
Тема дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем в 
економіці».
Спеціалізована вченої 
ради Д 20.051.12 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
Міністерства освіти і 
науки України 

П.7 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Булкіна Станіслава 
Михайловича на тему: 
«Моделі 
розповсюдження 
фінансової кризи в 
реальному секторі 
економіки України», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.11 
– Математичні 
методи, моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 



2020 р.
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.055.01, 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Керівник науково-
дослідної роботи за 
тематикою 
«Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем у 
виробничій сфері» 
(№0120U101610) 
(ініціативна) кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та експертизи 
товарів НТУ ХПІ, 
(березень 2020 – 
березень 2022, Наказ 
НТУ «ХПІ» від 06 
березня 2020р. № 548 
ОД)

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 
Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сергієнко О.А. 
INTELLECTUAL 
CAPITAL 
MANAGEMENT 
MODEL OF THE 
SOCIO-ECONOMIC 
SYSTEM // Сергієнко 
О.А. Шеянова Е. // 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
14 травня 2018 р.): у 5 
ч. – Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 2. – 59 с. (С. 
19–20)
2. Сергієнко О.А. 
EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF 
BUSINESS-
PROCESSES IN 
INTERNATIONALE-
COMMERCE SYSTEM 
/ Сергієнко О.А. 
Гапоненко О.Є. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 314 с. 
(С. 77)
3. Сергієнко О.А. 
Гібридний підхід до 
моделювання 
поведінки покупців в 
системах електронної 
комерції / Сергієнко 
О.А. // Фінансова 
система та економічна 
безпека: сучасний 
стан, ефективність, 
перспективи: збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (м. 
Київ, 24 березня 2018 
р.). – К.: Аналітичний 
центр «Нова 
Економіка», 2018. – 
112 c. (С.90–92)
4. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
пошукової оптимізації 
web-сайту як 
інструмент 
міжнародного 
маркетингу / 
Сергієнко О.А. // 



MATERIÁL 
YXIVMEZINÁR ODNÍ 
VĔDECKO – 
PRAKTICKÁ 
«KONFERENCE 
EFEKTIVNÍ 
NÁSTROJE 
MODERNÍCHVĚD–
2018»  22–30 dubna 
2018 г. /Volume 4/ 
Ekonomika. – Praha / 
PublishingHouse 
«EducationandScience»
s.r.o. – 120 s. (Чехия, 
Прага) (С. 52–54)
5. Сергієнко О.А. 
Enterprise financial 
security threats: 
identification, 
assessmentandf 
orecasting models / 
Сергієнко О.А. Татар 
М.С. // Сучасні 
проблеми 
моделювання 
соціально-
економічних систем. 
Матеріали X 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 5-6 квітня 
2018 р. – Харків, 
ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2018. – 224 с. 
(С. 67- 70)
6. Modeling of threats 
to enterprise financial 
security / 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15-17 
травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 425 с. (с. 
75)

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Ціноутворення (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ
Оцінювання 
відповідності (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ
Пакувальні матеріали 
і тара (ЛК 16; ПЗ 16) 
англ
Біржова діяльність 
(ЛК 30; ПЗ 20) англ
Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності у торгівлі 
(ЛК 20; ПЗ 20) англ

П.14 Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (МОН, 
Кременчуцький 
національний 
університет ім. 
Михайла 
Остроградського). 
Наукова робота 
«Удосконалення 
інструментарію 
оцінки та аналізу  
підприємницької 
діяльності 
туристичного 
підприємства», 2019 р.
студентка Шеянова 
Еліна Дмитрівна, гр. 
БЕМ-76а – 3 курс 
(Диплом II ступеня) 
(Науковий керівник).
2. XІІІ Харківський 
регіональний конкурс 
студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук / 
Економічний 
напрямок. Наукова 
робота «Моделювання 
ефективної 
логістичної системи 
підприємства на 
прикладі ПАТ 
«Харківська бісквітна 
фабрика»», студентка 
Миргородська Альона 
Сергіївна, БЕМ-76а – 
3 курс . (Диплом за II 
місце). (Науковий 
керівник), 2019 р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 
технологів» (ГО 
«УТТТ»), осередка на 
базі Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (з 2018 р., 
довідка №9 від 
10.12.2018 р.)

257954 Соснов Ігор 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий державний 

університет, 

12 Оптимізаційні 
методи та 
моделі

Підвищення 
кваліфікації у: 
 Харківському 
торговельно-
економічному 



міжнародного 
бізнесу

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
090209 

Гідравлічні і 
пневматичні 

машини, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024188, 

виданий 
09.06.2004, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

013950, 
виданий 

22.12.2006

інституті Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
інституту 
протягом 27 квітня–16 
грудня 2018 р.
Свідоцтво про 
стажування №14/18.
Тема: «Особливості 
застосування 
сучасного 
статистичного та 
економетричного 
інструментарію у 
товарознавстві та 
торговельному 
підприємництві». 
Термін: 6 місяців.
Наказ НТУ «ХПІ» 
№825С від 25.04.18 р. 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Економетрика» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100171-21 
від 19.11.2021 р.

П. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Соснов І. І. 
Підвищення 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 
міжнародних торгових 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
/ Є. М. Шапран, О. Є. 
Шапран, І. І. Соснов // 
Інтелект ХХІ. – 2018. 
– № 2. – C. 43-48. 
(Index Copernicus)
2. Соснов І. І. 
Особливості 
антикризового 
управління 



торговельними 
підприємствами / О. 
Б. Білоцерківський, І. 
І. Соснов // 
Інтернаука. Сер. : 
«Економічні науки» = 
Internauka. Ser. : 
«Economic sciences». – 
2018. – № 12 (20). – С. 
14-19. (Index 
Copernicus)
3. Friction Unit of a 
Disc Brake Based on a 
Combination of Friction 
Materials / I. I. Sosnov 
[et al.] // Journal of 
Friction and Wear. – 
2019. – Vol. 40, iss. 4. – 
P. 293-296. (Scopus)
4. Соснов І. І. Методи і 
моделі аналізу 
ефективності систем 
електронної комерції 
/ О. А. Сергієнко, О. Є. 
Шапран, І. І. Соснов // 
Бізнес Інформ = 
Business Inform. – 
2019. – № 11 (502). – 
С. 140-149. (Index 
Copernicus)
5. Model Tools of Credit 
Risks Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
I. Sosnov [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications : proc. of 
the Workshop on the 
12th Intern. Sci. 
Practical Conf. Modern 
problems of social and 
economic systems 
modelling (MPSESM-W 
2020), Kharkiv, 
Ukraine, June 25, 
2020. – Electronic text 
data. – Germany, 2020. 
– P. 34-49. (Scopus).
6. Risk assessment of 
innovative projects: 
development of 
forecasting models 
[Electronic resource] / 
I. Sosnov [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2021. – 
Vol. 2927. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications: proc. of 
the Workshop on the 
13th Intern. Sci. Practic. 
Conf. Modern problems 
of social and economic 
systems modelling 
(MPSESM-W 2021), 
Kharkiv, Ukraine, April 
9, 2021. – Electronic 
text data. – Kharkiv, 
2021. – P. 18-37. 
(Scopus)

П.2 наявність одного 
патенту на винахід або 



п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір
1. Пристрій для 
поліпшення 
зчеплення колеса з 
рейкою. Соснов І.І. та 
інш. Патент на 
винахід № 119577, 
Україна. Опубл.: 
10.07.2019. Бюл, №13.
2. Дискове гальмо. 
Соснов І.І. та інш. 
Патент на корисну 
модель № 128184, 
Україна. Опубл.: 
10.09.2018. Бюл, №17
3. Фрикційне гальмо. 
Соснов І.І. та інш. 
Патент на корисну 
модель № 136747, 
Україна. Опубл.: 
27.08.2019. Бюл, №16.
4. Дискове гальмо. 
Соснов І.І. та інш. 
Патент на корисну 
модель № 132016, 
Україна. Опубл.: 
11.02.2019. Бюл, №3.
5. Фрикційне гальмо. 
Соснов І.І. та інш. 
Патент на корисну 
модель № 136742, 
Україна. Опубл.: 
27.08.2019. Бюл, №16
6. Фрикційне гальмо. 
Соснов І.І. та інш. 
Патент на корисну 
модель № 135344, 
Україна. Опубл.: 
25.06.2019. Бюл, №12

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Соснов І.І. 
Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних 
систем: монографія / 
Є.М. Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 168 с. (1,5 авт. 
арк)



2. Соснов І.І. 
Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища: 
монографія / Є.М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, О.Б. 
Білоцерківський, І.І. 
Соснов, О.Є. Шапран. 
– Харків: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
бакалаврської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалавр.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: І. І. Соснов [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
52 с.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50664
2. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Економетрика» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: О. 
А. Сергієнко, І. І. 
Соснов, О. Б. 
Білоцерківський ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-



т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
68 с.
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50050 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
магістерської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: І. І. Соснов [та 
ін.] ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
40 с. 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проєкту з 
навчальної 
дисципліни 
«Оптимізаційні 
методи та моделі» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: І. І. 
Соснов, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53183.

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 



теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Керівник НДР 
«Підвищення 
ефективності 
управління якістю 
товарів та послуг» 
(К7002), 
ДР0118U002173, 
06.2018–05.2020 р.р.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 
Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Соснов І. І. 
Європейська система 
керування витратами 
на електроенергію для 
тяги рухомого складу 
залізниць / Є. М. 
Шапран, І. І. Соснов // 
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. 283. 
2. Соснов І. І. 
Інтелектуально-
інформаційні 
системи: поняття і 
класифікація / О. Б. 
Білоцерківський, І. І. 
Соснов // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 11-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-29 
листопада 2018 р. – 
Харків : Планета-
Прінт, 2018. – С. 115-
116.
3. Соснов І. І. 
Перспективи та 
розвиток ринку 
торгівельної 
нерухомості в Україні 
/ І. І. Соснов, Н. Г. 
Мозглякова // 
Проблеми соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
76-77.
4. Соснов І. І. Сутність 
та роль малого бізнесу 
в Україні / В. В. 
П’ятничук, І. І. Соснов 
// Результати 
наукових конференцій 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 
НТУ «ХПІ» за 2020 
рік : в 2 т. Т. 1. 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2020» : тр. 
16-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 2-4 
грудня 2020 р. / ред. 
Є. М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : Томенко Ю. 
І., 2020. – С. 19-21.
5. Соснов І. І. О 
конкуренції на 
європейському 
транспортному ринку 
/ І. І. Соснов, В. В. 
П'ятничук // 
Результати наукових 
конференцій 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 



НТУ «ХПІ» за 2020 
рік : в 2 т. Т. 1. 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2020» : тр. 
16-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 2-4 
грудня 2020 р. / ред. 
Є. М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : Томенко Ю. 
І., 2020. – С. 15-17.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член громадської 
організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 
технологів», м. Київ. 
(Довідка №9 від 
10.12.2018 р.).

81016 Сергієнко 
Олена 
Андріанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
економічний 
університет 

імені Семена 
Кузнеця, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.18010020 
управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 011460, 

виданий 
29.06.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064627, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033252, 
виданий 

30.11.2012

17 Ціноутворення Підвищення 
кваліфікації у:
1. ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
Міжнароднийпроєкт 
Модуль Жана Моне 
Тема: «Європейська 
інтеграція України в 
умовах Індустрії 4.0» 
Термін: 
611674-EPP-1-2019-1-
UAEPPJMO-
MODULE№ 149/2021 
(114 год.) (3,8 ECTS)
2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації IBR LPNT 
Інститут Науково-
дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
та IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян «Using the 
Opportunities of Cloud 
Services on the 
Example of Google 
Meet, Google 
Classroom Platforms in 
the Modern Online 
Education», 14-21 
December, 2020, 
(Lublin, Republic of 
Poland)
(1,5 ECTS)
Сертифікат № 
ES№3509/2020, 
21.12.2020.
3. YEP Підвищення 
кваліфікації в рамках 
ініціативи 
«Підприємницький 
університет» 
Тема: «Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами»
Термін: вересень–
грудень 2020, 
18.12.2020 (45 год.) 
4. YEP «Innovative 



Entrepreneurship and 
Startup Management» 
online-seminar for the 
Universities 26-
28.08.2020, 
15.09.2020.
5. Інститут Вищої 
освіти НАПН України 
– Тест для перевірки 
базових знань щодо 
забезпечення якості 
вищої освіти (12-
16.06.2019 р.) Проект 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
вищої освіти», 
Програма підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників (0,1 ECTS)
6. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації за 
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 11.10.2019 – 
29.05.2020 (7 міс.) 
(150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000046-20, 
29.05.2019 р. 
7. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 10.10.2018 – 
31.05.2019 (150 год.). 
(7 міс.)
Свідоцтво № 
02071211/ 000082-19, 
10.06.2019 р. 
8. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів»
Термін: 17.10.2016 – 
31.05.2017 (150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000110-17, 
31.05.2017 р. (7 міс.)
9. Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету
Тема: «Особливості 



застосування 
сучасного 
економетричного 
інструментарію у 
товарознавстві та 
торговельному 
підприємництві» 
протягом 27.02.2017 – 
31.10.2017. 
Термін: 6 міс.
Свідоцтво про 
стажування №01/17, 
01.11.2017 р., Наказ 
НТУ «ХПІ», №693С 
від 15.02.2017р.
10. Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Ціноутворення» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100170-21 
від 19.11.2021 р.

Cambridge English 
Level 1 Certificate in 
ESOL International 
(Business Vantage), 
Council of Europe level 
B2, Certificate Number 
B2314206

П. 1; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 
13; 14; 19.
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science 
CoreCollection:
1. Sergienko O. 
COMPLEX OF 
MANAGEMENT 
MODELS OF THE 
ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS 
FOR STEEL 
INDUSTRY IN THE 
CURRENCY INSTABLE 
ENVIRONMENT / M. 
Tatar, O. Sergienko, S. 
Kavun, L. Guryanova // 



Ikonomicheski 
Izsledvania / Economic 
Studies. – 2017. – Vol. 
26(5). – Р.102-124. 
(Scopus)
2. Сергієнко О.А., 
Голофаєва І. П., 
Швець А.Д. Розробка 
оптимізованої моделі 
логістичних ланцюгів 
постачання - 
розподілу 
підприємства / 
«Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 2019. 
–№ 28. – С. 126 –135.
3. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних 
виробничих систем на 
засадах процесно-
функціонального 
менеджменту / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Касьмін Д.С. // 
БизнесИнформ. 
Научный 
информационный 
журнал. – Харьков: 
Издательский дом 
«ИНЖЕК», 2019. – № 
12 (503). – С. 384– 395.
4. Sergienko O.A. 
Integrated tool 
development for 
managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market / 
E.M. Shapran, O.A. 
Sergienko, O.E. 
Gaponenko, O.E. 
Shapran // Technology 
audit and production 
reserves / SPC PC 
«TECHNOLOGY 
CENTER». – Vol 6, No 
4(50). – 2019. – P. 10–
20.
5. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
інноваційної 
активності 
ієрархічних систем: 
оцінка дифузії та 
економічного ефекту 
наявного потенціалу 
та результатів / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Проблеми економіки. 
Науковий журнал. – 
Харків: НДЦ 
Індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України, ВД 
«ІНЖЕК», 2020. – 
№1(43). – С. 312–324.
6. Сергієнко О.А. 
Прогнозування 
прибутковості 
підприємства 



ресторанного бізнесу 
та факторів впливу на 
його фінансові 
показники  / Шапран 
Є.М., Сергієнко О.А., 
Білоцерківський О.Б. 
// «Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 
2020. – Випуск 30 
(Ч2). – С. 218-223.
7. Сергієнко О.А. 
Аналіз факторного 
простору показників 
ефективності 
логістичної діяльності 
за глобальними 
рейтинговими 
оцінками країн світу / 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Інфраструктура ринку 
Електронний науково-
практичний журнал, 
Одеса, Випуск 39. – 
2020. – С. 102–110.
8. Valeria Baranova V., 
Sergienko O., Stepurina 
S., Lyashenko V. Price 
Environment for Gold 
and Silver in the 
Context of the 
Development of 
COVID-19 // Journal of 
Asian Multicultural 
Research for Economy 
and Management 
Study. – Vol. 1 No. 2, 
2020. – Р. 025–032. 
Режим доступу:  
https://amrsjournals.co
m/index.php/jamrems/
article/view/54 
9. Sergienko O. Model 
aspects of evaluating 
efficiency of the 
personnel management 
and motivation / O. A. 
Sergienko, N. L. 
Morozova, O. S. 
Karpets, M. V. Babenko 
// Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 4 (№27). – 2018. 
– С. 307–317 (Web of 
Science)
10. Guryanova Lidiya, 
Bolotova Olena, 
Gvozdytskyi Vitalii, 
Sergienko Olena / 
Long-term financial 
sustainability: An 
evaluation methodology 
with threats 
considerations / 
RIVISTA DI STUDI 
SULLA 
SOSTENIBILITA. – 
2020. – №23. – P. 47–
69, DOI:  
10.3280/RISS2020-



001004(Scopus) 
https://www.francoang
eli.it/riviste/Scheda_Ri
vista.aspx?
IDArticolo=66825&Tip
o=ArticoloPDF 
11. Sergienko O. Model 
Tools of Credit Risks 
Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
Nashchekina O., 
Sergienko O., Sosnov I., 
Tatar M., Shapran E. // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – P. 34-49. 
(Scopus)
12. SergienkoO. 
Сointegration 
evaluation tools for 
enterprises strategic 
development system 
upgrading / O. A. 
Sergienko, O.E. 
Shapran, M.S. Tatar, 
O.B. Belocerkovskiy, 
O.S. Druhova // 
Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 2 (№33). – 2020. 
– С. 187-196  
https://doi.org/10.1837
1/.v2i33.2997 (Web of 
Science)
13. O. Gaponenko, M. 
Mashchenko, O. 
Klimenko, N. 
Stepanenko, O. 
Sergienko Management 
of the production 
resources of enterprise 
based on financial 
motivation of the 
personnel: theoretical 
aspect / FINANCIAL 
AND CREDIT 
ACTIVITIES: 
PROBLEMS OF 
THEORY AND 
PRACTICE. – 2021 № 1 
(36). – p. 421 – 429.
14.  
http://fkd.org.ua/articl
e/view/228066
(Web of Science)

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Сергієнко О.А. 
Аналітико-
прикладний 
інструментарій 



розвитку складних 
ієрархічних систем: 
моделі оцінювання, 
аналізу та управління: 
монографія. – Х.: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 460 с. (24,2 
авт. арк.)
2. Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища: 
монографія / за заг. 
ред. Є.М. Шапрана. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк)
3. Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є.М. 
Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Х.: ТОВ «Планета-
Прінт», 2020. – 168 с. 
(1,5 авт. арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Сергієнко О.А. 
Методичні вказівки до 
виконання магіст. 
диплом. роботи для 
студентів спец. 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран [та ін.]; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 40 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh



arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
2. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 44 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
3. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Економетрика» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 
Сергієнко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
60 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
4. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 
Сергієнко, С.О. 
Степуріна; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 



[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: О. 
А. Сергієнко, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53184. 

П.5 Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня: Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.11 – 
Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці.
Тема дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем в 
економіці».
Спеціалізована вченої 
ради Д 20.051.12 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
Міністерства освіти і 
науки України 

П.7 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 



Булкіна Станіслава 
Михайловича на тему: 
«Моделі 
розповсюдження 
фінансової кризи в 
реальному секторі 
економіки України», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.11 
– Математичні 
методи, моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 
2020 р.
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.055.01, 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Керівник науково-
дослідної роботи за 
тематикою 
«Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем у 
виробничій сфері» 
(№0120U101610) 
(ініціативна) кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та експертизи 
товарів НТУ ХПІ, 
(березень 2020 – 
березень 2022, Наказ 
НТУ «ХПІ» від 06 
березня 2020р. № 548 
ОД)

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 



Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сергієнко О.А. 
INTELLECTUAL 
CAPITAL 
MANAGEMENT 
MODEL OF THE 
SOCIO-ECONOMIC 
SYSTEM // Сергієнко 
О.А. Шеянова Е. // 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
14 травня 2018 р.): у 5 
ч. – Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 2. – 59 с. (С. 
19–20)
2. Сергієнко О.А. 
EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF 
BUSINESS-
PROCESSES IN 
INTERNATIONALE-
COMMERCE SYSTEM 
/ Сергієнко О.А. 
Гапоненко О.Є. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 314 с. 
(С. 77)
3. Сергієнко О.А. 
Гібридний підхід до 
моделювання 
поведінки покупців в 
системах електронної 
комерції / Сергієнко 
О.А. // Фінансова 
система та економічна 
безпека: сучасний 
стан, ефективність, 
перспективи: збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (м. 
Київ, 24 березня 2018 
р.). – К.: Аналітичний 
центр «Нова 
Економіка», 2018. – 
112 c. (С.90–92)
4. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
пошукової оптимізації 
web-сайту як 
інструмент 
міжнародного 
маркетингу / 
Сергієнко О.А. // 
MATERIÁL 
YXIVMEZINÁR ODNÍ 
VĔDECKO – 
PRAKTICKÁ 
«KONFERENCE 
EFEKTIVNÍ 
NÁSTROJE 
MODERNÍCHVĚD–
2018»  22–30 dubna 
2018 г. /Volume 4/ 
Ekonomika. – Praha / 
PublishingHouse 
«EducationandScience»
s.r.o. – 120 s. (Чехия, 
Прага) (С. 52–54)
5. Сергієнко О.А. 
Enterprise financial 
security threats: 
identification, 
assessmentandf 
orecasting models / 
Сергієнко О.А. Татар 
М.С. // Сучасні 
проблеми 
моделювання 
соціально-
економічних систем. 
Матеріали X 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 5-6 квітня 
2018 р. – Харків, 
ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2018. – 224 с. 
(С. 67- 70)
6. Modeling of threats 
to enterprise financial 
security / 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15-17 
травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 425 с. (с. 
75)

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Ціноутворення (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ



Оцінювання 
відповідності (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ
Пакувальні матеріали 
і тара (ЛК 16; ПЗ 16) 
англ
Біржова діяльність 
(ЛК 30; ПЗ 20) англ
Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності у торгівлі 
(ЛК 20; ПЗ 20) англ

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (МОН, 
Кременчуцький 
національний 
університет ім. 
Михайла 
Остроградського). 
Наукова робота 
«Удосконалення 
інструментарію 
оцінки та аналізу  
підприємницької 
діяльності 
туристичного 
підприємства», 2019 р.
студентка Шеянова 
Еліна Дмитрівна, гр. 
БЕМ-76а – 3 курс 
(Диплом II ступеня) 
(Науковий керівник).
2. XІІІ Харківський 
регіональний конкурс 
студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук / 
Економічний 
напрямок. Наукова 
робота «Моделювання 
ефективної 
логістичної системи 
підприємства на 
прикладі ПАТ 
«Харківська бісквітна 
фабрика»», студентка 
Миргородська Альона 
Сергіївна, БЕМ-76а – 
3 курс . (Диплом за II 
місце). (Науковий 
керівник), 2019 р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 



технологів» (ГО 
«УТТТ»), осередка на 
базі Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (з 2018 р., 
довідка №9 від 
10.12.2018 р.)

362029 Степуріна 
Світлана 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046581, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028951, 
виданий 
10.11.2011

17 Біржова 
діяльність

Підвищення 
кваліфікації у: 
1) Харківському 
національному 
університеті імені 
Каразіна на кафедрі 
управління та 
адміністрування 
навчально-наукового 
інституту 
«Каразінська школа 
бізнесу» протягом 
грудня 2020 – травня 
2021рр.
Термін: 6 міс.  
Сертифікат № 
157/2021
Тема: Проект Модуль 
Жана Моне 
«Європейська 
Інтеграція України в 
умовах Індустрії 4.0» 
Термін: 5 місяців (114 
годин).
2) Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Світовий ринок 
товарів та послуг» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці.
Свідоцтво про 
стажування № ПК 
36627007/100172-21 
від 19.11.2021 р.
П. 1, 3, 4, 12, 14
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science 
CoreCollection:
1. Раєвнєва О.В., 
Степуріна С.О. 
Побудова 
альтернативної 
системи 



рейтингування 
наукової активності 
ВНЗ України: 
методичні засади та 
результати апробації 
// Sciencerise: 
Pedagogical Education, 
2017. – 8(16). – P. 48-
57. 
2. Степуріна С.О. 
Методичні засоби 
розробки стратегії 
формування бренду 
Вищого навчального 
закладу / Степуріна 
С.О. Білоцерківський 
О.Б. // World scientific 
extent: Collection of 
scientific articles. – 
Agenda Publishing 
House, Coventry, 
UnitedKingdom, 2017. 
– 424 р. (р. 360–369)
3. Дериховська В.І., 
Степуріна С.О. 
Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
управління 
організаційною 
автономією ЗВО 
[Електронний ресурс] 
/ В.І. Дериховська, 
С.О. Степуріна // 
Економіка та 
суспільство. – 2018. – 
№ 18. 
(IndexCopernicus)
4. Раєвнєва О. В., 
Степуріна С. О. 
Структурний аналіз 
системи управління 
організаційною 
автономією 
університету/ 
Раєвнєва О. В., 
Степуріна С. О. // 
Бізнес Інформ. – 2018. 
– № 11. – С. 202 – 207.  
5. Baranova V., 
Sergienko O., Stepurina 
S., Lyasheno V. Price 
Environment for Gold 
and Silver in the 
Context of the 
Development of 
COVID-19 (Цінові 
коливання на золото 
та срібло в умовах 
розвитку пандемії 
Ковід 19) // Journal of 
Asian Multicultural 
Research for Economy 
and Management 
Study. – Vol. 1 No. 2 – 
2020. – P. 025–032. 
Режим доступу:
https://amrsjournals.co
m/index.php/jamrems/
article/view/54
6. Степуріна С.О. 
Прийняття рішення 
про підприємницьку 
діяльність на основі 
підприємницької ідеї 
/ Гапоненко О.Є., 
Степуріна С.О., 
Павленко О.К. // 
Бізнес-інформ. – 2021. 
– №9. Режим доступу: 
https://www.business-



inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
9_0-pages-152_157.pdf

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Концептуально-
методичне та 
модельне 
забезпечення 
механізму управління 
державним 
замовленням у межах 
ВНЗ: монографія / 
Під ред. Пономаренка 
В.С., Раєвнєвої О.В., 
Єрмаченка В.Є. – Х.: 
ФОП Лібуркіна Л.М., 
2017. – 444 с. (внесок 
автора в др. арк. 
25,8/2,6). 
Режим доступу: 
http://www.repository.
hneu.edu.ua/jspui/han
dle/123456789/18512
2. Степуріна С.О. 
Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є.М. 
Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Х.: ТОВ «Планета-
Прінт», 2020. – 168 с.
(1,5 авт. арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. Статистика : 
методичні 



рекомендації до 
лабораторних робіт 
для студентів усіх 
спеціальностей 
першого 
(бакалаврського) 
рівня [Електронний 
ресурс] / укл. О. В. 
Раєвнєва, І. В. 
Аксьонова, І. А. Сєрова 
[та ін.]; Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця. - Електрон. 
текстові дан. (17,1 
МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. – 106 с. 
– Загол. з титул. 
екрану. Режим 
доступу: 
http://www.repository.
hneu.edu.ua/handle/12
3456789/21537
2. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проєкту з 
навчальної 
дисципліни 
«Оптимізаційні 
методи та моделі» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: І. І. 
Соснов, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53183.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 



навчання / уклад.: О. 
А. Сергієнко, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53184.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Степуріна С.О. 
Сучасні тенденції 
кризового розвитку 
підприємства // 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Економічний 
розвиток і спадщина 
Семена Кузнеця», 
(01–02 червня 2017). – 
С. 280–283. 
2. Степуріна С.О. 
Forming the strategy of 
developing the HEI 
brand on the market of 
educational services / 
Сергієнко О.А. 
Дубровіна Н.А. 
Степуріна С.О. Білан 
Ю.А. // Матеріали X 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 25–26 
жовтня 2017 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 214 с. (С. 196 –
198)
3. Степуріна С.О.  
ANALISYS OF THE 
EDUCATION MARKET 
TRENDS 
DEVELOPMENT IN 
UKRAINE  / Сергієнко 
О.А. Степуріна С.О. 
Білан Ю.А. // Сучасна 
освіта та інтеграційні 
процеси: збірник 
наукових праць 
міжнародної науково-
методичної 
конференції, 22-23 
листопада 2017 року, 
м. Краматорськ, / під 
заг. ред. С. В. 
Ковалевського, д-ра 
техн. наук., проф. – 
Краматорськ : ДГМА, 
2017. – 246 с. (C. 3–5)
4. Степуріна С.О. 
Структурно-
динамічний аналіз 
показників 
будівельної галузі 



України // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Економічний 
розвиток і спадщина 
Семена Кузнеця»: 
тези доповідей, 31 
травня – 1 червня 
2018 р. – Х.: ХНЕУ 
імені Семена Кузнеця, 
2018. – 360 с. (С. 254 – 
255 ) 
5. Сергієнко О.А., 
Дубровіна Н.А. 
Степуріна С.О. Білан 
Ю.А Forming the 
strategy of developing 
the HEI brand on the 
market of educational 
services // Матеріали 
X Міжнар. наук.-
практ. конф. 
«Проблеми соціально-
економічного 
розвитку 
підприємств», 25-26 
жовтня 2017 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – 214 с. (С. 196 –
198)
6. Степуріна С. О., 
Тамара Н. В. Аналіз і 
прогнозування стану 
ринку нерухомості 
України / Проблеми 
соціально - 
економічного 
розвитку підприємств: 
Тези доповідей XI 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції (26-28 
листопада 2018 р., 
Харків). – Х.: ТОВ 
«Планета-Прінт». – 
148 с.
7. Лакєрєв І. М., 
Степуріна С. О. Оцінка 
привабливості 
сегментів 
фармацевтичного 
ринку // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств: 
Тези доповідей XIІ 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції (26-27 
листопада 2019 р., 
Харків). – Харків, НТУ 
«ХПІ». – 178 с. (С. 61 – 
62).
8. ОстроносовО. Д., 
СтепурінаС. О. 
Поняття і сутність 
антикризового 
управління 
підприємством // 
Матеріали XIV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
магістрантів та 
аспірантів 
«Теоретичні та 
практичні 
дослідження молодих 
вчених», 1-4 грудня 
2020 р. – Харків, НТУ 



«ХПІ», 2020 – Режим 
доступу : 
http://web.kpi.kharkov.
ua/masters/language/r
u/
9. Васильченко В. С., 
Датченко Є. О., 
Степуріна С. О. Аналіз 
напрямків 
оцінювання якості 
університетської 
освіти //Актуальні 
питання розвитку 
науки та забезпечення 
якості освіти у ХХІ 
столітті : тези 
доповідей ХLІV 
Міжнародної наукової 
студентської 
конференції за 
підсумками науково-
дослідних робіт 
студентів за 2020 рік 
(м. Полтава, 30–31 
березня 2021 р.) : у 2 
ч. – Полтава : ПУЕТ, 
2021. – Ч. 1. – 387 с. – 
Текст укр., рос., англ., 
нім. мовами.
10. Васільєва А.В., 
Котюк Ю.В., 
Степуріна С.О. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
венчурного 
інвестування в Україні 
// Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств: 
Тези доповідей XIІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (26-28 
листопада 2020 р., 
Харків). Харків.: ТОВ 
«Планета-Прінт». 123 
с.– С. 49 – 51 

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 



складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
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. Диплом переможця 
ІІІ ступеня 
присуджено Лаврик 
Тетяні Андріївні 
(БЕМ-1017а) за участь 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища» 23-24 
квітня 2021 р. (м. 
Кременчук).
2. Диплом II ступеня 
за перемогу у 



Всеукраїнському 
конкурсі 
кваліфікаційних робіт 
зі спеціальності 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
присуджено студенту 
Сидоренку Роману 
Руслановичу 20-21 
травня 2021 р.(м. 
Одеса).

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 Підвищення 
кваліфікації 
в Університеті ім. А 
Міцкевича в м. 
Познань на кафедрі 
права праці і права 
соціального захисту на 
факультеті 
Адміністрації і Права 
з 20.01.2017 р. по 
20.02.2017 р.
Термін: 1 місяць.
Наказ НТУ «ХПІ» № 
690С від 19.04.17 р.
Тема: «Міжнародне 
право»
(наступне підвищення 
кваліфікації 
планується в лютому 
2022 р.)

П. 1, 4, 12, 19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. 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
2. Гаєвая О.В., Гаряєва 
Г.М., Муренко О.Л. 
Генеза соціальної 
політики // Актуальні 
проблеми держави і 
права.Зб. наук. праць. 
– 2018. – Випуск № 
81. – С.28 – 34. (Index 
Copernicus).
3. 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.
4. 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.
5. Гаєвая О.В. Витоки 
держави загального 
добробуту / 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2019. – №9. – С. 
147–153.
6. Перевалова Л. В. 
Молода особистість у 
системі соціальних 
зв’язків сьогодні / Л. 
В. Перевалова, О. В. 
Гаєвая, Г. М. Гаряєва 
// 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», 2020. – 
№ 1. – С. 30–34.
7. Гаєвая О. В. 
Еволюція правових 
поглядів на феномен 
старіння від часів 
Стародавнього світу 
до сьогодення / О. В. 
Гаєвая, Л. В. 
Перевалова, Г. М. 
Гаряєва // 
Підприємництво, 
господарство і право. 
– 2021. – № 2. – С. 75–
79.



П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
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.
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.
4. 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.
5. 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.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 



консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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. Перевалова Л. В. 
Міжнародна 
академічна 
мобільність студентів: 
проблеми та 
перспективи / Л. В. 
Перевалова, О. В. 
Гаєвая, Г. М. Гаряєва 
// Наукова школа 
академіка Івана 
Зязюна у працях його 
соратників та учнів : 
матеріали 6-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
28-29 травня 2020 р. / 



заг. ред. О. Г. 
Романовський ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2020. – С. 476-480.
5. Гаєвая О. В. Ґенеза 
та розвиток системи 
пенсійного 
забезпечення в Європі 
/ О. В. Гаєвая // 
Публічне управління 
ХХІ століття: погляд у 
майбутнє : зб. тез 21-
го Міжнар. наук. 
конгресу. – Харків : 
Магістр, 2021. – С. 
253-255.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Харківської 
обласної організації 
«Союз юристів 
України». 
Посвідчення № 1189

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

13 Бухгалтерськи
й облік

Підвищення 
кваліфікації в:
1) ТОВ «Ельзам»
Тема: «Дослідження 
теоретичних та 
практичних аспектів 
бухгалтерського 
обліку та аудиту 
підприємства в умовах 
ринкової економіки». 
Термін навчання: 6 
місяців. 
Наказ НТУ «ХПІ» № 
1916С від 27.10.16 р.
2) НТУ «ХПІ» 
протягом 17 лютого-12 
квітня 2020 р.
Виконання програми 
відкритого 
дистанційного курсу 
«Технологія розробки 
дистанційного курсу» 
у проблемній 
лабораторії 
дистанційного 
навчання 
Тема: «Розробка 
дистанційного курсу 
«Бухгалтерський 
облік за видами 
економічної 
діяльності».
Термін навчання: 2 
місяця.
Наказ № 1728С від 
03.11.2020 р.

П. 3, 4, 8, 11, 12, 14, 19

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 



кожного співавтора):
1. Міжнародні 
економічні відносини: 
бакалаврський курс, 
частина І: навч. 
посібник / І.М. 
Посохов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Черепанова, 
Фальченко О.О. – 
Харків : Видавництво 
Іванченка І.С., 2018. – 
606 с. : іл. Фальченко 
О.О. Розділ 5 
«Бухгалтерський 
облік

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
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.
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. 
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. 
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.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Відповідальний 
виконавець нукової 
теми «Розробка 
теоретико-
методичних основ 
формування системи 
управлінського обліку 
підприємства», номер 
державної реєстрації 
ДР 0117U004814 
01.2017-12.2019р.

П.11. Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Наукове 
консультування ТОВ 
«КУА Траст Центр» 
ДОГОВІР № 66/286-
2019 від 01.10.2019 р. 
Термін 
консультування 
01.10.2019-30.09.2022 
рр.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 



п’яти публікацій:
1. 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.
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.
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.
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.
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.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою:
Робота у складі члену 
оргкомітету ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік», м. Харків, НТУ 
«ХПІ», 16-18 травня 
2018 р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Міжнародної 
громадської 
організації «Рада 
незалежних 
бухгалтерів та 
аудиторів» (з 2018 
року м. Київ).

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 Економічна 
теорія

Підвищення 
кваліфікації у:
1) Національному 
технічному 
університеті «ХПІ»
Свідоцтво МІПО № 
36627007 від 
30.06.2017
Тема: «Використання 
інформаційних 
технологій в 
дистанційній освіті».
Термін: 3 місяці.
2) Харківському 
національному 
університеті імені 
В. Н. Каразіна, 
стажування на 
кафедрі міжнародного 
бізнесу та економічної 
теорії 
Свідоцтво № 108 
Тема: «Розвиток 
національної 
економіки під 
впливом факторів 
мікросередовища та 
міжнародних 



процесів».
Термін: 6 місяців.
Наказ № 2377С від 
15.11.2018р.
3) Зараховано як 
підвищення 
кваліфікації захист 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Тема: «Формування 
конкурентних 
стратегій 
промислових 
підприємств на ринку 
ремонтних послуг».
Наказ НТУ «ХПІ» № 
464С від 17.03.2017 р.

П. 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 
19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
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. 
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
3. 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.
4. Pererva P. 
Management of 
relations with 
enterprise stakeholders 
based on value 
approach / P. Pererva, 



T. Kobielieva, N. 
Tkасhovа, M. Tkachov, 
T. Diachenko // 
Problems and 
Perspectives in 
Management. – 2021. – 
Volume 19. – Issue №1. 
– pp.24-38. 
http://dx.doi.org/10.21
511/ppm.19(1).2021.03 
(Scopus).
5. Arkhiiereiev S. 
Factors of export 
incomes formation and 
ways to increase 
currency incomes of 
Ukraine / S. 
Arkhiiereiev, Ia. 
Maksymenko, T. 
Diachenko // Financial 
and Credit Activity: 
Problems of Theory and 
Practice. – 2021. – vol. 
2. – No. 37. – pp. 406-
413, 
DOI:https://doi.org/10.
18371/fcaptp.v2i37.230
325 (Web of Science).

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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.
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. – укр. та англ. 
мовами.
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», Харків, 2018. – 
1007 с. – Режим 



доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/35863.
4. 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.
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.
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.
7. 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.
8. 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.

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 



дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
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 
до самостійної роботи 
за курсом 
«Мікроекономіка» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
«Економіка», 
«Фінанси», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність», 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад.: 
Т. А. Дяченко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
40 с. 
3. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
за курсом 
«Макроекономіка» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
«Економіка», 
«Фінанси», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність», 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»/ уклад.: Т. 
А. Дяченко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-
т". – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
44 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53598.
4. Методичні 



рекомендації з 
організації 
семінарських занять 
за курсом 
«Мікроекономіка» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
«Економіка», 
«Фінанси», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність», 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / уклад.: 
Т. А. Дяченко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-
т". – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
60 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53602.
5. Методичні 
рекомендації з 
організації 
семінарських занять 
за курсом 
«Макроекономіка» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
«Економіка», 
«Фінанси», «Облік і 
оподаткування», 
«Менеджмент», 
«Маркетинг», 
«Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність», 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»/ уклад.: Т. 
А. Дяченко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
60 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53600.

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 



теми: «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.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
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.

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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.
2. 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.
4. Diachenko Т. 
Motivation of personnel 
on machine-building 
enterprise / P. Pererva, 
O. Gutsan, T. 
Diachenko // Mérleg és 
Kihívások = Balance 
and Challenges : 10 
nemzetközi 
tudományos 
konferencia, 2017, 
október 17-18, Miskolc-
Lillafüred / Felelős 
szerkesztő M. Veresné 
Dr. Somosi. – Miskolc : 
Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi 
Kar, 2017. – O. 100-
106.
3. 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.
4. 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.
5. 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. 
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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
10. 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.
11. Дяченко Т. А. 
Підвищення 
ефективності 
підприємств як 
фактор зростання 
доходів бюджету / Т. 
А. Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІI 
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». – С. 112.
12. Дяченко Т. А. 
Аналіз зовнішньої 
торгівлі України / Т. 
А. Дяченко // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXIХ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2021, 18-20 
травня 2021 р.: у 5 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – С. 74.

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 



Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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. 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), 2019 р.
3. Керівництво 
діючою проблемною 
групою «Актуальні 
проблеми 
функціонування 
сучасної економічної 
системи». Наказ НТУ 
«ХПІ» 113 ОД 
28.02.2019р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Участь у 
професійному 
об’єднанні 
«Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та бізнес 
освіти» Свідоцтво № 
463 від 22.10.2018 р.

182599 Сокол 
Катерина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
"Харківський 

політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

050102 
Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038350, 
виданий 

29.09.2016, 
Атестат 

доцента AД 
006882, 
виданий 

09.02.2021

13 Економічна 
інформатика

Підвищення 
кваліфікації у:
Запорізький 
Національний 
Університет на 
кафедрі управління 
персоналом і 
маркетингу протягом             
22 жовтня–22 квітня 
2019 р.
Тема: «Впровадження 
в навчальний процес 
новітніх 
інформаційних 
технологій, форм та 
методів навчання».
Термін: 6 місяців.
Наказ НТУ «ХПІ» № 
2072 С від 17.10.2018 р.
LangSkill Certificate  B2 
according to CEFR
№2020-106 
Лінгвистичного 
центру факультету 
іноземних мов 
Харківського 
національного 
університету  ім. В.Н. 
Каразіна

П. 1, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 
19
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Сокол К.М. 
Ітераційна модель 
формування стратегії 
міжнародного 
маркетингу / К.М. 



Сокол // 
Інфраструктура 
ринку. Електронний 
науково-практичний 
журнал. Одеса, 2018. – 
Вип. 21 – С. 363-368.
2. Sokol Theoretical and 
Methodological Basis of 
Fare System 
Management in Public 
Transport /Kateryna M. 
Sokol, Oleksandr V. 
Stamatin, Maria K. 
Sukhonos, Iryna A. 
Lahunova, and Oksana 
V. Medvedchuk// 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, 2019. – 
Volume X Issue 8(46). 
– Р. 2515–2522. 
DOI:10.14505/jarle.v10.
8(46).29.
3. Sokol K. 
Development 
management of 
company’s innovative-
encouraging 
environment on the 
basis of innovative 
culture formation / Y. 
Shypulina, K. Sokol // 
International 
Marketing and 
Management of 
Innovations. – 2019. – 
№ 4. – P. 102–112.
4. Сокол К.М. 
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.
5. Сокол К.М. 
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.
6. 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.
7. Pererva P., 
Maksymenko Y., Sokol 
K. Marketing 
prerequisites for 
entering the enterprise 
in the international 
market of information 
technologies // 
Маркетинг і цифрові 
технології. – 2020. – 
Т. 4. - №3. – С.13–22. 

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
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 15 стор.) 
(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. – 
762 с.: іл. (авторський 
внесок 36 с., розділ 
10). (Гриф вченої ради 
НТУ «ХПІ»).

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 



навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
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.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної роботи за 
темою:
«Підвищення 
споживчої 
привабливості послуг 
підприємства» № 
88891. Номер 
державної реєстрації 
НДР: П0119U02562 
вид. від 11.01.2019 р.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір з наукового 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій. Наукове 
консультування за 
темою  
«Інформаційне 
забезпечення 
маркетингової 
діяльності 
підприємства» № ДР 
88/246-2019 від 
25.03.19 р. терміном 
на 5 років.

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Проведення 
англійською мовою 



занять з курсів: 
Інформаційні системи 
і технологій в 
менеджменті 
(48 год.)
Економічна 
інформатика (160 
год.) 
Інформаційні 
технології в 
менеджменті (80 год). 

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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 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.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член «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.

81016 Сергієнко 
Олена 
Андріанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

17 Інноваційне 
підприємництв
о та управління 
стартап- 
проєктами

Підвищення 
кваліфікації у:
1. ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
Міжнароднийпроєкт 
Модуль Жана Моне 
Тема: «Європейська 
інтеграція України в 
умовах Індустрії 4.0» 
Термін: 
611674-EPP-1-2019-1-
UAEPPJMO-
MODULE№ 149/2021 
(114 год.) (3,8 ECTS)



Харківський 
національний 
економічний 
університет 

імені Семена 
Кузнеця, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.18010020 
управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 011460, 

виданий 
29.06.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064627, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033252, 
виданий 

30.11.2012

2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації IBR LPNT 
Інститут Науково-
дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
та IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян «Using the 
Opportunities of Cloud 
Services on the 
Example of Google 
Meet, Google 
Classroom Platforms in 
the Modern Online 
Education», 14-21 
December, 2020, 
(Lublin, Republic of 
Poland)
(1,5 ECTS)
Сертифікат № 
ES№3509/2020, 
21.12.2020.
3. YEP Підвищення 
кваліфікації в рамках 
ініціативи 
«Підприємницький 
університет» 
Тема: «Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами»
Термін: вересень–
грудень 2020, 
18.12.2020 (45 год.) 
4. YEP «Innovative 
Entrepreneurship and 
Startup Management» 
online-seminar for the 
Universities 26-
28.08.2020, 
15.09.2020.
5. Інститут Вищої 
освіти НАПН України 
– Тест для перевірки 
базових знань щодо 
забезпечення якості 
вищої освіти (12-
16.06.2019 р.) Проект 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
вищої освіти», 
Програма підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників (0,1 ECTS)
6. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації за 
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 11.10.2019 – 
29.05.2020 (7 міс.) 
(150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000046-20, 
29.05.2019 р. 
7. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  



Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти»
Термін: 10.10.2018 – 
31.05.2019 (150 год.). 
(7 міс.)
Свідоцтво № 
02071211/ 000082-19, 
10.06.2019 р. 
8. Харківський 
національний 
економічний 
університет ім. С. 
Кузнеця підвищення 
кваліфікації  
Програма: «Розвиток 
комунікативної 
компетентності у 
науково-педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів»
Термін: 17.10.2016 – 
31.05.2017 (150 год.). 
Свідоцтво № 
02071211/ 000110-17, 
31.05.2017 р. (7 міс.)
9. Харківський 
торговельно-
економічний інститут 
Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету
Тема: «Особливості 
застосування 
сучасного 
економетричного 
інструментарію у 
товарознавстві та 
торговельному 
підприємництві» 
протягом 27.02.2017 – 
31.10.2017. 
Термін: 6 міс.
Свідоцтво про 
стажування №01/17, 
01.11.2017 р., Наказ 
НТУ «ХПІ», №693С 
від 15.02.2017р.
10. Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Ціноутворення» та 
сучасного теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 



стажування № ПК 
36627007/100170-21 
від 19.11.2021 р.

Cambridge English 
Level 1 Certificate in 
ESOL International 
(Business Vantage), 
Council of Europe level 
B2, Certificate Number 
B2314206

П. 1; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 
13; 14; 19.
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science 
CoreCollection:
1. Sergienko O. 
COMPLEX OF 
MANAGEMENT 
MODELS OF THE 
ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS 
FOR STEEL 
INDUSTRY IN THE 
CURRENCY INSTABLE 
ENVIRONMENT / M. 
Tatar, O. Sergienko, S. 
Kavun, L. Guryanova // 
Ikonomicheski 
Izsledvania / Economic 
Studies. – 2017. – Vol. 
26(5). – Р.102-124. 
(Scopus)
2. Сергієнко О.А., 
Голофаєва І. П., 
Швець А.Д. Розробка 
оптимізованої моделі 
логістичних ланцюгів 
постачання - 
розподілу 
підприємства / 
«Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 2019. 
–№ 28. – С. 126 –135.
3. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних 
виробничих систем на 
засадах процесно-
функціонального 
менеджменту / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Касьмін Д.С. // 
БизнесИнформ. 
Научный 
информационный 
журнал. – Харьков: 
Издательский дом 
«ИНЖЕК», 2019. – № 
12 (503). – С. 384– 395.
4. Sergienko O.A. 
Integrated tool 
development for 



managing a marketing 
activity of a trading 
enterprise in a 
competitive market / 
E.M. Shapran, O.A. 
Sergienko, O.E. 
Gaponenko, O.E. 
Shapran // Technology 
audit and production 
reserves / SPC PC 
«TECHNOLOGY 
CENTER». – Vol 6, No 
4(50). – 2019. – P. 10–
20.
5. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
інноваційної 
активності 
ієрархічних систем: 
оцінка дифузії та 
економічного ефекту 
наявного потенціалу 
та результатів / 
Манойленко О.В., 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Проблеми економіки. 
Науковий журнал. – 
Харків: НДЦ 
Індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України, ВД 
«ІНЖЕК», 2020. – 
№1(43). – С. 312–324.
6. Сергієнко О.А. 
Прогнозування 
прибутковості 
підприємства 
ресторанного бізнесу 
та факторів впливу на 
його фінансові 
показники  / Шапран 
Є.М., Сергієнко О.А., 
Білоцерківський О.Б. 
// «Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство». – 
2020. – Випуск 30 
(Ч2). – С. 218-223.
7. Сергієнко О.А. 
Аналіз факторного 
простору показників 
ефективності 
логістичної діяльності 
за глобальними 
рейтинговими 
оцінками країн світу / 
Сергієнко О.А., 
Гапоненко О.Є. // 
Інфраструктура ринку 
Електронний науково-
практичний журнал, 
Одеса, Випуск 39. – 
2020. – С. 102–110.
8. Valeria Baranova V., 
Sergienko O., Stepurina 
S., Lyashenko V. Price 
Environment for Gold 
and Silver in the 
Context of the 
Development of 
COVID-19 // Journal of 
Asian Multicultural 
Research for Economy 
and Management 
Study. – Vol. 1 No. 2, 



2020. – Р. 025–032. 
Режим доступу:  
https://amrsjournals.co
m/index.php/jamrems/
article/view/54 
9. Sergienko O. Model 
aspects of evaluating 
efficiency of the 
personnel management 
and motivation / O. A. 
Sergienko, N. L. 
Morozova, O. S. 
Karpets, M. V. Babenko 
// Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 4 (№27). – 2018. 
– С. 307–317 (Web of 
Science)
10. Guryanova Lidiya, 
Bolotova Olena, 
Gvozdytskyi Vitalii, 
Sergienko Olena / 
Long-term financial 
sustainability: An 
evaluation methodology 
with threats 
considerations / 
RIVISTA DI STUDI 
SULLA 
SOSTENIBILITA. – 
2020. – №23. – P. 47–
69, DOI:  
10.3280/RISS2020-
001004(Scopus) 
https://www.francoang
eli.it/riviste/Scheda_Ri
vista.aspx?
IDArticolo=66825&Tip
o=ArticoloPDF 
11. Sergienko O. Model 
Tools of Credit Risks 
Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
Nashchekina O., 
Sergienko O., Sosnov I., 
Tatar M., Shapran E. // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – P. 34-49. 
(Scopus)
12. SergienkoO. 
Сointegration 
evaluation tools for 
enterprises strategic 
development system 
upgrading / O. A. 
Sergienko, O.E. 
Shapran, M.S. Tatar, 
O.B. Belocerkovskiy, 
O.S. Druhova // 
Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики», Науково-
практичне видання, 
ХННІ ДВНЗ УБС: 
Вип. 2 (№33). – 2020. 
– С. 187-196  
https://doi.org/10.1837
1/.v2i33.2997 (Web of 
Science)
13. O. Gaponenko, M. 
Mashchenko, O. 



Klimenko, N. 
Stepanenko, O. 
Sergienko Management 
of the production 
resources of enterprise 
based on financial 
motivation of the 
personnel: theoretical 
aspect / FINANCIAL 
AND CREDIT 
ACTIVITIES: 
PROBLEMS OF 
THEORY AND 
PRACTICE. – 2021 № 1 
(36). – p. 421 – 429.
14.  
http://fkd.org.ua/articl
e/view/228066
(Web of Science)

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Сергієнко О.А. 
Аналітико-
прикладний 
інструментарій 
розвитку складних 
ієрархічних систем: 
моделі оцінювання, 
аналізу та управління: 
монографія. – Х.: ТОВ 
«Планета-Прінт», 
2020. – 460 с. (24,2 
авт. арк.)
2. Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища: 
монографія / за заг. 
ред. Є.М. Шапрана. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2020. – 148 с. (1,5 авт. 
арк)
3. Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є.М. 
Шапран, С.К. 
Рамазанов, О.Б. 
Білоцерківський, О.А. 
Сергієнко, О.Є. 
Гапоненко, С.О. 
Степуріна, І.І. Соснов. 
– Х.: ТОВ «Планета-
Прінт», 2020. – 168 с. 
(1,5 авт. арк)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Сергієнко О.А. 
Методичні вказівки до 
виконання магіст. 
диплом. роботи для 
студентів спец. 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран [та ін.]; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 40 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
2. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: Є. М. 
Шапран, О.А. 
Сергієнко; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 44 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
3. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Економетрика» для 
студентів  
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 



Сергієнко [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2020. – 
60 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
4. Сергієнко О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ уклад.: О.А. 
Сергієнко, С.О. 
Степуріна; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни «Біржова 
діяльність» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: О. 
А. Сергієнко, С. О. 
Степуріна ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2021. – 50 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53184. 

П.5 Захист дисертації 
на здобуття наукового 



ступеня: Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.11 – 
Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці.
Тема дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем в 
економіці».
Спеціалізована вченої 
ради Д 20.051.12 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
Міністерства освіти і 
науки України 

П.7 Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Булкіна Станіслава 
Михайловича на тему: 
«Моделі 
розповсюдження 
фінансової кризи в 
реальному секторі 
економіки України», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.11 
– Математичні 
методи, моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 
2020 р.
Спеціалізована вчена 
рада Д 64.055.01, 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:



Керівник науково-
дослідної роботи за 
тематикою 
«Моделювання 
розвитку складних 
ієрархічних систем у 
виробничій сфері» 
(№0120U101610) 
(ініціативна) кафедри 
підприємництва, 
торгівлі та експертизи 
товарів НТУ ХПІ, 
(березень 2020 – 
березень 2022, Наказ 
НТУ «ХПІ» від 06 
березня 2020р. № 548 
ОД)

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 
Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сергієнко О.А. 
INTELLECTUAL 
CAPITAL 
MANAGEMENT 
MODEL OF THE 
SOCIO-ECONOMIC 
SYSTEM // Сергієнко 
О.А. Шеянова Е. // 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку та 
права: збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
14 травня 2018 р.): у 5 
ч. – Полтава: ЦФЕНД, 
2018. – Ч. 2. – 59 с. (С. 
19–20)



2. Сергієнко О.А. 
EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF 
BUSINESS-
PROCESSES IN 
INTERNATIONALE-
COMMERCE SYSTEM 
/ Сергієнко О.А. 
Гапоненко О.Є. // 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2018, 16-18 
травня 2018р.: у 4 ч. Ч. 
IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 314 с. 
(С. 77)
3. Сергієнко О.А. 
Гібридний підхід до 
моделювання 
поведінки покупців в 
системах електронної 
комерції / Сергієнко 
О.А. // Фінансова 
система та економічна 
безпека: сучасний 
стан, ефективність, 
перспективи: збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції для 
студентів, аспірантів 
та молодих учених (м. 
Київ, 24 березня 2018 
р.). – К.: Аналітичний 
центр «Нова 
Економіка», 2018. – 
112 c. (С.90–92)
4. Сергієнко О.А. 
Моделювання 
пошукової оптимізації 
web-сайту як 
інструмент 
міжнародного 
маркетингу / 
Сергієнко О.А. // 
MATERIÁL 
YXIVMEZINÁR ODNÍ 
VĔDECKO – 
PRAKTICKÁ 
«KONFERENCE 
EFEKTIVNÍ 
NÁSTROJE 
MODERNÍCHVĚD–
2018»  22–30 dubna 
2018 г. /Volume 4/ 
Ekonomika. – Praha / 
PublishingHouse 
«EducationandScience»
s.r.o. – 120 s. (Чехия, 
Прага) (С. 52–54)
5. Сергієнко О.А. 
Enterprise financial 
security threats: 
identification, 
assessmentandf 
orecasting models / 
Сергієнко О.А. Татар 
М.С. // Сучасні 
проблеми 
моделювання 
соціально-
економічних систем. 



Матеріали X 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 5-6 квітня 
2018 р. – Харків, 
ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2018. – 224 с. 
(С. 67- 70)
6. Modeling of threats 
to enterprise financial 
security / 
Інформаційні 
технології: наука, 
техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: тези 
доповідей ХXVІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
MicroCAD-2019, 15-17 
травня 2019 р.: у 4 ч. 
Ч. IІІ. / за ред. проф. 
Сокола Є.І. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 425 с. (с. 
75)

П.13 Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Ціноутворення (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ
Оцінювання 
відповідності (ЛК 16; 
ПЗ 16) англ
Пакувальні матеріали 
і тара (ЛК 16; ПЗ 16) 
англ
Біржова діяльність 
(ЛК 30; ПЗ 20) англ
Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності у торгівлі 
(ЛК 20; ПЗ 20) англ

П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Міжнародний 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» (МОН, 
Кременчуцький 
національний 
університет ім. 
Михайла 
Остроградського). 
Наукова робота 
«Удосконалення 
інструментарію 
оцінки та аналізу  
підприємницької 
діяльності 
туристичного 



підприємства», 2019 р.
студентка Шеянова 
Еліна Дмитрівна, гр. 
БЕМ-76а – 3 курс 
(Диплом II ступеня) 
(Науковий керівник).
2. XІІІ Харківський 
регіональний конкурс 
студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук / 
Економічний 
напрямок. Наукова 
робота «Моделювання 
ефективної 
логістичної системи 
підприємства на 
прикладі ПАТ 
«Харківська бісквітна 
фабрика»», студентка 
Миргородська Альона 
Сергіївна, БЕМ-76а – 
3 курс . (Диплом за II 
місце). (Науковий 
керівник), 2019 р.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 
«Українське 
товариство 
товарознавців і 
технологів» (ГО 
«УТТТ»), осередка на 
базі Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (з 2018 р., 
довідка №9 від 
10.12.2018 р.)

350647 Шапран 
Євген 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
менеджменту і 
міжнародного 

бізнесу

Диплом 
доктора наук 

ДД 002161, 
виданий 

31.05.2013, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 101647, 

виданий 
12.08.1987, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003976, 
виданий 

26.02.2002

22 Вступ до 
спеціальності. 
Ознайомча 
практика

Підвищення 
кваліфікації: у 
Міжгалузевому 
інституті 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» протягом 20 
вересня –19 листопада 
2021  р.
Тема: «Дослідження 
інноваційних методів 
навчання дисципліни 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності в торгівлі» 
та сучасного 
теоретико-
методичного і 
наукового 
інструментарію зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність». 
Термін: 2 місяці. (180 
год.)
Свідоцтво про 
стажування № ПК 



36627007/100173-21 
від 19.11.2021 р.

П. 1, 3, 4, 8, 11, 12, 19, 
20
П.1 Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Шапран Є.М. 
Ідентифікація 
текстильних полотен 
залежно від їх 
характеристик та їх 
класифікація за 
УКТЗЕД / Шапран 
Є.М., Вишкіна О.В., 
Навроцька Н.Г., 
Кобзєва І.М. // Вісник 
НТУ «ХПІ». – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 
№24 (1246).  – С. 117–
123.
2. Шапран Є.М. 
Сучасний стан і 
тенденції розвитку 
високотехнологічних 
галузей 
промисловості 
України / Шапран 
Є.М., Білоцерківський 
О.Б. // Вісник 
Одеського нац. ун-ту. 
ім. І.І. Мечнікова. 
Серія: Економіка, 
2017. – Том 22, Вип. 4 
(57). – С. 146–149.
3. Шапран Є.М. 
Оцінювання 
інноваційної стратегії 
промислового 
підприємства / 
Шапран Є.М., 
Козаченко Г.В. // 
Наук. Вісник 
Полтавського нац. 
техн. ун-ту ім. Юрія 
Кондратюка. 
«Економіка і регіон» – 
2017. – №4 (65). – С. 
50–56.
4. Міщенко В.А. 
Вдосконалення 
механізму 
антикризового 
управління на 
машинобудівних 
підприємствах / 
Міщенко В.А., 
Шапран Є.М.,  Кубрак 
М.О., Миндра К.Г. // 
Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Актуальні 
проблеми розвитку 
українського 
суспільства. – 2017. – 
№29 (1251). – С. 108-
113.
5. Шапран Є.М. 
Підвищення 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 



міжнародних торгових 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
/ Шапран О.Є., 
Шапран Є.М., Соснов 
І.І // Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ» Нац. 
ун-ту харчових 
технологій, К.: 2018. – 
№2 – С. 36–33.
6. Гарник Л.П. 
Регіоналізація світової 
економіки крізь 
призму теорій 
глобалізації: від 
Торгівельних шляхів 
до сучасних 
фінансових центрів / 
Гарник  Л.П., Дичко 
О.О, Шапран Є.М. / 
Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ» Нац. 
ун-ту харчових 
технологій, – К.: 2018. 
– №3. – С. 18–23.
7. Шапран Є. М. 
Багаторівневі 
структурні моделі 
сценаріїв розвитку 
суб’єктів 
міжнародного 
торговельного ринку в 
аграрному секторі в 
умовах ризиків / Є. М. 
Шапран, О. А. 
Сергієнко, І. І. Соснов 
// Проблеми 
економіки. – 2019. – 
№4 (42). – C. 293–305.
8. Впровадження 
систем менеджменту 
якості згідно вимог 
міжнародних 
стандартів на 
підприємствах 
переробно-харчової 
промисловості в 
Україні [Електронний 
ресурс] / Л. Гарник [та 
ін.] // Сучасні 
тенденції розвитку 
освіти й науки: 
проблеми та 
перспективи : зб. наук. 
пр. = Modern trends in 
development of 
education and science: 
problems and 
perspectives : coll. of 
sci. works / гол. ред. 
Ю. І. Колісник-
Гуменюк. – Електрон. 
текст дані. – Київ ; 
Львів ; Бережани ; 
Гомель, 2020. – Вип. 
6. – С. 219. – Режим 
доступу: 
http://npucenter.lviv.u
a/wp-
content/uploads/2020/
04/LNNCPO-Zbirnyk-
6.pdf, вільний (дата 
звернення 08.04.2020 
р.).
9. Шапран Є. М. 
Прогнозування 
прибутковості 
підприємства 
ресторанного бізнесу 



та чинників впливу на 
його фінансові 
показники / Є. М. 
Шапран, О. А. 
Сергієнко, О. Б. 
Білоцерківський // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Сер. : 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. – 2020. 
– Вип. 30. – С. 218–
223.
10. Шапран Є. М. 
Моделювання бізнес-
процесів підприємства 
оптової торгівлі 
[Електронний ресурс] 
/ Є. М. Шапран, О. А. 
Сергієнко, О. Б. 
Білоцерківський // 
Інфраструктура ринку 
: електрон. наук.-
практ. журн. – 2021. – 
Вип. 51. – С. 331–338. 
– URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
1/51_2021_ukr/55.pdf, 
вільний (дата 
звернення 13.05.2021 
р.).
11. Model Tools of 
Credit Risks 
Assessment of 
Agricultural Enterprises 
in International Trade 
[Electronic resource] / 
E. Shapran [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2020. – 
Vol. 2649. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications : proc. of 
the Workshop on the 
12th Intern. Sci. 
Practical Conf. Modern 
problems of social and 
economic systems 
modelling (MPSESM-W 
2020), Kharkiv, 
Ukraine, June 25, 
2020. – Electronic text 
data. – Germany, 2020. 
– P. 34-49. (Scopus)
12. Risk assessment of 
innovative projects: 
development of 
forecasting models 
[Electronic resource] / 
E. Shapran [et al.] // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2021. – 
Vol. 2927. – Machine 
Learning Methods and 
Models, Predictive 
Analytics and 
Applications: proc. of 
the Workshop on the 
13th Intern. Sci. Practic. 
Conf. Modern problems 
of social and economic 
systems modelling 
(MPSESM-W 2021), 
Kharkiv, Ukraine, April 
9, 2021. – Electronic 



text data. – Kharkiv, 
2021. – P. 18-37. 
(Scopus)

П.3 Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Математичні моделі 
та новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними 
системами: 
Колективна 
монографія / За заг. 
ред. В.О. Тімофєєва, 
І.В. Чумаченко. – 
Харків: ФОП Панов 
А.М., 2018. – 314 с. 
(Розділ 1.13. 
Рамазанов С.К., 
Шапран Є.М., Шапран 
О.Є. Циклічна 
динаміка, кризи, 
нелінійне майбутнє і 
проблема 
прогнозування. – С. 
154-171). (1,5 авт. арк.)
2. Реалізація 
маркетингової 
політики 
торговельного 
підприємства на 
основі оцінки впливу 
факторів зовнішнього 
та внутрішнього 
середовища : 
монографія / І. І. 
Соснов [та ін.] ; заг. 
ред. Є. М. Шапран ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Харків : 
Планета-Прінт, 2020. 
– 148 с. (1,5 авт. арк.)
3. Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних систем 
: монографія / Є. М. 
Шапран [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків : Планета-
Прінт, 2020. – 168 с. 
(1,5 авт. арк.)

П.4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 



освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
бакалаврської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалавр.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: Є. М. Шапран 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 
2021. – 52 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50664.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
магістерської 
дипломної роботи 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» другого 
(магіст.) рівня усіх 
форм навчання / 
уклад.: Є. М. Шапран 
[та ін.] ; Нац. техн. ун-
т «Харків. політехн. 
ін-т». – Електрон. 
текст. дані. – Харків, 
2020. – 40 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48735.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
курсу «Харчові 
продукти 1» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / уклад.: 
О. Б. Білоцерківський, 
Є. М. Шапран ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Електрон. текст. дані. 
– Харків, 2020. – 40 с. 
– URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/48855.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 



076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с. – URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185.
5. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво» 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран, О. А. 
Сергієнко ; Нац. техн. 
ун-т «Харків. 
політехн. ін-т». – 
Харків, 2021. – 44 с. 
URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/50665.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
наскрізної програми 
практики 
[Електронний ресурс] 
: для студентів спец. 
076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх форм 
навчання / уклад.: Є. 
М. Шапран [та ін.] ; 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т». – Електрон. текст. 
дані. – Харків, 2021. – 
36 с.  
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/53185. 

П.8 Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 



бібліографічних 
базах:
Науковий керівник 
НДР «Підвищення 
ефективності 
управління торговими 
підприємствами на 
основі 
інтелектуально-
інформаційних 
систем», 2018-2020 
р.р. Номер державної 
реєстрації: 
0118U002174.

П.11 Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Договір №70/225 – 
2018 про науково-
технічну співпрацю 
(наукове 
консультування) з 
Харківським 
громадським фондом 
розвитку вищої освіти 
«ІНТЕЛЕКТ». (61174, 
м. Харків, просп. 
Перемоги, 67. Код 
ЄДРПОУ 22682649). 
Тематика 
консультаційних 
послуг: Аналіз 
факторів, що 
впливають на 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 

П.12 Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шапран Є. М. 
Аналіз маркетингової 
діяльності 
підприємств на основі 
теорії нечітких систем 
/ Є. М. Шапран, О. Є. 
Шапран // 
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. 284.



2. Шапран Є.М. 
Мовний клуб «Діалог» 
як інструмент 
формування 
толерантності з метою 
інтеграції іноземних 
студентів до 
соціокультурного 
простору України / Л. 
П. Гарник [та ін.] // 
Обучение 
иностранных 
студентов в высшей 
школе: традиции и 
перспективы : тезисы 
междунар. науч.-
метод. конф., 31 мая 
2018 г. – Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2018. – 
С. 6-8.
3. Шапран Є. М. 
Аналіз 
зовнішньоекономічни
х зв'язків України / Є. 
М. Шапран, О. Є. 
Шапран, К. О. Кочіна 
// Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
86-87.
4. Шапран Є.М.. 
Дослідження 
динаміки показників 
сфери оптової торгівлі 
/ А. Зубко, Є. М. 
Шапран // Проблеми 
соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
53-54.
5. Шапран Є. М. 
Генетично 
модифіковані 
продукти: аргументи 
за і проти / Є. М. 
Шапран, О. Б. 
Білоцерківський // 
Проблеми соціально-
економічного 
розвитку підприємств 
: матеріали 12-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 
листопада 2019 р. / 
Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-
т» [та ін.]. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2019. – С. 
84-85.
6. Шапран Є. М. 
Розробка заходів щодо 
впровадження та 
вдосконалення 
інформаційної 



системи управління 
торговельним 
підприємством 
[Електронний ресурс] 
/ О. Б. 
Білоцерківський, Є. М. 
Шапран, О. Є. Шапран 
// Ways of science 
development in modern 
crisis conditions : abstr. 
of the 1st Intern. Sci. 
and Practical Internet 
Conf., May 28-29, 
2020. Pt. 1 = Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах : тези доп. 1-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 28-29 
травня 2020 р. Т. 1. – 
Електронні текст. 
дані. – Дніпро, 2020. – 
С. 96-98.
 http://www.wayscienc
e.com/wp-
content/uploads/2020/
06/Tom.1-28.05.2020-
29.05.2020.pdf, 
7. Шапран Є. М. 
Сутність малого 
бізнесу в розвитку 
соціально - 
економічної системи 
країни / Є. М. 
Шапран, Г. К. 
Чіхладзе // 
Результати наукових 
конференцій 
Навчально-наукового 
інституту економіки, 
менеджменту та 
міжнародного бізнесу 
НТУ «ХПІ» за 2020 
рік : в 2 т. Т. 1. 
Дослідження та 
оптимізація 
економічних процесів 
«Оптимум–2020» : тр. 
16-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 2–4 
грудня 2020 р. / ред. 
Є. М. Строков ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. 
політехн. ін-т» [та ін.]. 
– Харків : Томенко Ю. 
І., 2020. – С. 17–19.

П.19 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Українського 
товариства 
товарознавців і 
технологів, м. Київ. 
(Довідка  №9 від 
10.12.2018 р.)

П.20 Досвіт 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності)
1. Директор 
Луганського 
виробничого 
об’єднання «Схід» (з 



1989р. по 1999р.). 
наказ від 02.02.1989р. 
№17-К
2. Проректор з 
економіки 
Східноукраїнського 
національного
університету ім. 
В.Даля (з 1999р. 
по2010р.). наказ від 
05.08.1999р., №345-
01.

 
 

  
 
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

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях.
ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці.
ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій 
діяльності.

Управління ресурсами 
і витратами

Словесні, наочні і практичні 
методи; репродуктивні й 
проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи

Письмова контрольна 
робота, 
виконання розрахункової 
роботи, екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 

Фінанси, гроші та 
кредит

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
виконання розрахункового 
завдання, залік



за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці.
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.
ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності  
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці.
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності  
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 

Економіка 
підприємства

Словесні, наочні і практичні 
методи; репродуктивні й 
проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
виконання курсового 
проекту, екзамен



результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей. 

Управління 
персоналом

Активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
виконання розрахункового 
завдання, екзамен

ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці.
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.
ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій 
діяльності. 

Бухгалтерський облік Репродуктивний;
проблемного викладання;
евристичний (частково-
пошуковий);
дослідницький.

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
розрахункове завдання, 
екзамен

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 
ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 

Оптимізаційні методи 
та моделі

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи.

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання курсового 
проекту, екзамен



виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур. 
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях
ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці. 
ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів.
ПРН 16. Знати 
нормативно-

Товарознавство Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання розрахункової 
роботи, екзамен



правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці.

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати.
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур. 
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур. 
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.

Торговельне 
підприємництво

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання реферату, 
екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 

Маркетинг Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота/усне опитування, 
тестування, 
виконання розрахункової 
роботи, екзамен



даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності  
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур. 
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності  
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів. 

ПРН 8. 
Застосовувати 
одержані знання й 
уміння для 
ініціювання та 
реалізації заходів у 
сфері збереження 
навколишнього 
природного 
середовища і 
здійснення 
безпечної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

Екологія Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання реферату, залік

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці.
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур.
ПРН 16. Знати 

Біржова діяльність Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання реферату, залік



нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці. 
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур. 
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур. 
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 

Економіка та 
організація торгівлі

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання курсового 
проекту, екзамен



завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей.
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур. 
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.
ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці. 
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 

Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап- 
проєктами

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, есе, освоєння онлайн 
інструмента canvanizer.com,
виконання розрахункової 
роботи (стартап-проєкту) , 
екзамен



з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності. 
ПРН 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

Зовнішньоекономічна 
діяльність 
підприємства

Словесні, наочні і практичні 
методи; репродуктивні й 
проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи

Письмова контрольна 
робота, 
виконання розрахункової 
роботи, залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 5. 
Організовувати 

Ціноутворення Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, тестування,
виконання розрахункової 
роботи, екзамен



пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності  
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці. 
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення
ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торгівельній і 
біржовій діяльності
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.
ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 

Основи 
підприємництва

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
презентації матеріалів, 
захист реферату, залік



біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 
ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 
ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави. 
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

Мікроекономіка Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
тестування, 
виконання курсової роботи, 
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності. 
ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави.
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці
ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 

Вступ до 
спеціальності. 
Ознайомча практика

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
презентації матеріалів, 
захист реферату, залік



діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці.
ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей. 
ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства. 

Фізичне виховання Словесні, наочні, практичні;
методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; 
методи контролю та 
самоконтролю у навчанні; 
бінарні (подвійні) методи 
навчання

Відвідування навчальних 
занять, контрольні 
випробування (з фізичної 
підготовленості; зі 
спеціалізацій з видів 
спорту), участь у спортивних 
змаганнях, залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 
ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави. 
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

Макроекономіка Ппояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
тестування, 
виконання реферату, 
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності  
ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 

Основи менеджменту Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
захист реферату, залік



біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці
ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур
ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності
ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів. 

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Словесні, наочні і практичні 
методи; активні та 
інтерактивні навчальні 
технології

Словесні, наочні і практичні 
методи; активні та 
інтерактивні навчальні 
технології

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності. 
ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 

Економічна 
інформатика

Словесні; наочні; практичні Письмова контрольна 
робота, 
тестування, 
виконання розрахункової 
роботи, екзамен



біржової 
діяльності. 
ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 
ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

Економічна теорія Словесні, наочні і практичні 
методи; репродуктивні й 
проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи 

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
захист реферату, екзамен

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 
ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.

Вища математика Активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
тестування, 
виконання розрахункової 
роботи, екзамен

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави.
ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства.

Правознавство Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, 
експрес-тестування, 
презентації матеріалів, 
захист реферату, залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 

Філософія Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Письмова контрольна 
робота, ессе, захист 
реферату, екзамен



професійних цілях. 
ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства.

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною мовами. 
ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей. 

Іноземна мова Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

Пояснювально-наочний; 
проблемний виклад; 
частково-пошуковий та 
дослідницький методи;
активні та інтерактивні 
навчальні технології

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною мовам 
ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей.

Українська мова 
(професійного 
спрямування)

Сструктурно-логічні 
технології; 
інтеграційні технології;
професійно-ділові ігрові 
технології; 
тренінгові технології;
інформаційно-комп’ютерні 
технології, що реалізуються 
в дидактичних системах 
комп’ютерного навчання 

Письмова контрольна 
робота, 
тестування, 
екзамен

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей
ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави
ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства.

Історія та культура 
України

Словесні; наочні; практичні словесні; наочні; практичні

 


