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дослідження молоді з проблем європейської інтеграції: збірник тез 

доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених та студентів, квітень 2021 року. Харків. URL: 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-

molodix-uchenix-i-studentiv/. 

4. Аzarenkova G. The methods ofmanaging for risks combating 

money laundering (legalization) of proceeds from crimeand financing of 

terrorism / Atik Kerimov, Galina  Azarenkova, Alexander Masharsky, 

Tetiana Tomarovych // Economic and Social Development: 55th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development; 

Azerbaijan State University of Economics 90th anniversary. - Baku, 18-19 

June 2020. - T.1. - 846 p. - P. 846-855. - URL:https://www.esd-

conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdB

aku2020_Vol1_Online.pdf 

5. Azarenkova G. Implementation of strategic analysis methods to 

choose a development strategy for the enterprise’s foreign economic 

activity / G. Azarenkova, O. Golovko,  K. Oryekhova, S.Yavorsky // 

Geopolitics under Globalization. – 2020. – № 3 (1). – P.1-11. – URL: 

https://doi.org/10.21511/gg.03(1).2020.01. 

6. Азаренкова Г.М.Впровадження системи збалансованих 

показників як інноваційного інструменту підвищення фінансової 

стабільності підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // NEW 

ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW 

ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. 

Т. 2; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019.- С.21-26. 

7. Азаренкова Г. М. Фінансове планування як основний 

елемент управління фінансової діяльності банку / І.С. Хрипко, Г.М. 

Азаренкова // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 5 (16). – 

С. 324-328. – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-

16. 

8. Азаренкова Г. М. Оцінка ефективності процесу 

антикризового фінансового управління в страховій компанії / Г. М. 

Азаренкова, Д. І. Кріцина // VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики»; Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи». – 21 березня 2019 року. – Режим 

доступу: khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi 

konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya- finansovo-

kreditna- diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/.  

9. Azarenkova G. M. Analysis of the financial potential of the 

insurance market in Ukraine / G. M. Azarenkova, O. G. Golovko // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16 

березня 2018 р.). – Х. :ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018.  — 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows 

XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0;. — Назва з екрану. 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

 
 

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 

+ 
Робота у складі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 

«Банківська справа» 



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 

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) 

 
 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 
 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 
 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях + 
Академік Академії економічних наук України з 2018 року 

член Асоціації SPACETIME з 2019 року 

академік Національної  Академії вищої освіти України з 2019 року 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

- 
2002– 2015 заст. директора інституту 

Разом досягнень у професійної діяльності: 10  

 

 


