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 (станом на 01.06.2021) 
Гнип Наталія Олексіївна, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

банківського бізнесу та фінансових технологій  
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Відпо

відніс

ть 

Деталізація 

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. Азаренкова Г.М. ATTRACTING OVERSEAS INVESTMENT IN 

ENTERPRISES ECONOMIC ACTIVITY  / Г.М. Азаренкова, О.Г. 

Головко, К.В. Орєхова, Н.О. Гнип, С.В. Клепікова // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2020. – Том 4, № 

35. – C. 129-136. – URL: http://fkd.org.ua/article/view/221849/222722. 

(Web of science). 
2. Гнип Н.О. Оцінка ефективності використання ресурсів АТ 

«Мегабанк» [Електронний ресурс] / Н.О. Гнип, Є.Р. Мінюкова // 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 2(25). – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf 

3. Гнип Н.О. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в 

Україні / Н.О., Гнип, Єфименко М.О. // Науково-практичний 

журнал «Регіональна економіка та управління». – 2019. - № 4 (Ч1). 

– С. 85-88.   

4. Гнип Н.О. Аналіз страхового процесу туризму та особливості його 

розвитку в Україні / Н.О. Гнип, Д.П. Кейрибарян // Международный 

электронный журнал Наука Онлайн [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: //nauka-

online/com/publications/ekonomika/2019/12/analiz-strahovogo-

protsessa-turizma-i-osobennosti-ego-razvitiya-v-ukraine/ 

5. Гнип Н.О. Стан та перспективи рoзвитку страхoвoгo ринку в 

Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Гнип, А.О. Черкашина, А.М. 

Шопіна // Приазовський економічний вісник. - 2018. - №6 (11). – 

Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11. 

6. Гнип Н.О. Шляхи дослідження структури капіталу на підприємстві 

СГ ТОВ «ХЛІБОПРОДУКТ» [Електронний ресурс] / Н. О. Гнип, 

Д.О. Крамаренко // Приазовський економічний вісник. - 2018. - №6 

(11). – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11. 

7. Гнип Н.О. Фінансові ризики та їх оцінка у комерційному банку 

[Електронний ресурс] / Н. О. Гнип, В.О.Лісовин // Приазовський 

економічний вісник.-2017.- №5 (05). – Режим доступу: 

pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-05. 

Орєхова К.В. Фінансові інтереси підприємства та стейкхолдерів / К.В. 

Орєхова, Н.О. Гнип // Науковий журнал «Економіка і Фінанси». – 

№ 12. – 2016. – С. 79-89. 

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 

 
 

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) 

+ 
Монографія: 

1. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: 

монографія / авт.. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. 

Азаренкової .- Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с. 

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/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 
1. Гнип Н.О. "Страхування (рівень В – Страхові послуги)": 

Методичні рекомендації для підготовки до складання письмового 

екзамену. – Харків : ХННІ ДВНЗ УБС, 2020. – 12 с. 

2. Гнип Н.О. Фінанси підприємств. Конспект лекцій. – Харків: ХННІ 

ДВНЗ «УБС» , 2020. – 153 с. 

3. Гнип Н.О. Страхування. Навчально-методичний посібник для 

організації самостійної та індивідуальної роботи студентів за 

спеціальністю. – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2019. – 125 с. 

4. Гнип Н.О. Фінанси підприємств. Навчально-методичний посібник 

для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів за 

спеціальністю. – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2019. – 98 с. 

5. Гнип Н.О. Фінанси підприємств. Практикум. – Харків: ХННІ ДВНЗ 

«УБС» , 2019. – 103 с. 

6. Гнип Н.О. Фінанси підприємств. Інтерактивний навчально-

методичний посібник. – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2019. – 147 с 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11
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7. Гнип Н.О. Фінанси підприємств І. Навчально-методичний посібник 

для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів за 

спеціальністю. – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2018. – 99 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

 
 

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 

 
 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 
 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання ―суддя міжнародної категорії‖ 

 
 

11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

 
 

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. Гнип Н.О. Фінансове планування на підприємстві: проблеми та 

шляхи покращення / Н.О. Гнип, Д.Ю.Шевченко // Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасний стан, проблем та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем», травень 2021. Харків. [Електронний ресурс].- 

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

suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/ 

2. Гнип Н.О. Фінансовий контроль на підприємстві: проблеми та 

шляхи його вдосконалення / Н.О. Гнип, Д.Ю.Шевченко // Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасний стан, проблем та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем», травень 2021. Харків. [Електронний ресурс].- 

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

suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/ 

3. Гнип Н.О. Кругообіг власного капіталу підприємства: 

теоретичний аспект / Н.О. Гнип, К.Г.Яцина // Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасний стан, проблем та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем», травень 

2021. Харків. [Електронний ресурс].- http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-

naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-

rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/ 

4. Гнип Н.О. Фінансове планування діяльності сучасного 

підприємства в умовах турбулентності економіки / Н.О.Гнип, В.Р. 

Ващенко // ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА: збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 р.). – 

Харків:ХНАДУ, 2020. – С.147 – 148. 

5. Гнип Н. О. Методичний підхід щодо оцінки фінансового стану 

страхової компанії / Н. О.Гнип, М. О.Кучугура // 3 rd International 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/
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scientific and practical conference ―Priority directions of science and 

technology development‖ (November 22-24, 2020) SPC ―Sci-

conf.com.ua, Kyiv, Ukraine. 2020. 1185 - 1191 p. 

6. Гнип Н.О. Проблеми формування ресурсної бази банків України в 

умовах фінансової нестабільності / Н.О.Гнип, Є.Р. Мінюкова // 

Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 

листопада 2019 р.). – Ужгород: УжНУ, 2019. – С. 145 – 147. 

7. Гнип Н.О. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства /Н.О. 

Гнип, М.О. Єфименко // Реформування економіки в контексті 

міжнародного співробітництва: механізм та стратегії: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 24 листопада. 

– Л.:ЛЕФ, 2018. – Ч1. – С. 75 – 78. 

8. Гнип Н.О. Джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємств / Н.О. Гнип, К.С. Цехмістро // Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств: матеріали ХІ Міжнародної 

науково- практичної конференції, м. Харків, 26-29 листопада. – Х.: 

ТОВ «Планета-Прінт», 2018. – С. 133 – 135. 

9. Гнип Н.О. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності / Н.О. Гнип, І.В. Боцман // Інформаційна та 

економічна безпека (INFECO-2016): матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – 

К. : УБС НБУ, 2016. – С. 27-30. 

10. Гнип Н.О. Роль та місце фінансової безпеки в економічній безпеці 

підприємства / Н.О. Гнип, К.Ю. Подчесов // Інформаційна та 

економічна безпека (INFECO-2016): матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – 

К. : УБС НБУ, 2016. – С. 30-32. 

11. Гнип Н.О. Оцінювання рівня економічної безпеки суб’єктів 

господарювання / Н.О. Гнип, В.О. Скляр // Інформаційна та 

економічна безпека (INFECO-2016): матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Харків, 28-30 квітня 2016 року. – 

К. : УБС НБУ, 2016. – С. 33-35. 

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 

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 

+ 
Протягом 2020-2021 р.р. призове місце на I етапі Всеукраїнської 

конкурсу студентських наукових робіт зайняв один студент  

Протягом 2019-2020 р.р. призове місце на I етапі Всеукраїнської 

конкурсу студентських наукових робіт зайняв один студент  

Протягом 2018-2019 р.р. призове місце на I етапі Всеукраїнської 

конкурсу студентських наукових робіт зайняли два студенти . 

Протягом 2017-2018 р.р. призове місце на I етапі Всеукраїнської 

конкурсу студентських наукових робіт зайняли два студенти . 

Протягом 2016-2017 р.р. призове місце на I етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зайняли два студенти . 

 



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  
 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 
 

Разом досягнень у професійної діяльності: 5  

 

 


