
 
Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років (п.38 Ліцензійних умов) 

 (станом на 01.06.2021) 
 

Грінько Алла Павлівна 
д-р. екон. наук, професор, 

зав.  кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій  

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. Грінько А.П. Formation of the concept of intellectualization 
information provision for managing an enterprise / А.Грінько, Т. 
Бочуля, П. Гринько, І. Ясинетська, Я. Левченко// Eastern-European 
Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No 5/3 (89). – P. 4–14 
(включено до Scopus). 

2. Grinko А., Havrylenko N.,Kostash Т, Plekan M, Breus S. Organization 
of a strategic management аccounting in an innovative economy. 
Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 24, Issue 
5, 2020 (включено до Scopus). 

3. Grinko А., Krutova А, Nesterenko О, Blуznіuk О, Nagorna І, 
Development of an adaptive accounting System on the basis of quality 
Improvement of information resources. Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal Volume 24, Issue 5, 2020 (включено до 
Scopus). 

4. Грінько А.П., Гринько П.Л. Інноваційний розвиток бізнесу як 
основа цифрової економіки. Електронне наукове фахове видання з 
економічних наук «Modern Economics», №17 (2019), 61-67 
https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 (Фахове видання) 

5. Грінько А.П., Гринько П.Л. Вплив розвитку інституційно-
організаційного середовища на підвищення ефективності бізнесу в 
умовах цифровізації сучасної економіки. Економічна стратегія і 
перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. Праць. 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.  Х. 2019. Вип. (Фахове 
видання) 

6. Грінько А. П., Бакаляр Д. Г. Вплив девіантних форм розвитку 
підприємницького середовища на економічну безпеку підприємств 
України. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 
Warsaw: RS Global Sp. z O.O. P. 2020. Р. 1-7 

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) 

+ 1. Теорія управління та концепції бізнесу: [навч. посібник] / А.П. 
Грінько, Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова. Харків: ХДУХТ, 2017. 
2. Стратегічний менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 
формування системи стратегічного управління в організації : [навч. 
посібник] / Г. І. Забродська, Л. Д. Забродська, Т.С. Пічугіна, А. П. 
Грінько. Харків: ХДУХТ, 2017. 
3. Гpiнькo A. П.,  Бочуля Т.В. Амортизаційна політика в обліковій 
інформаційній підсистемі управління підприємством. 
Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung 
unter den Bedingungen der Globalisierung. GmbH, Steyr, Austria, 2018. 
РР. 108–116. 
4. Grinko A., Bochulia T., Hrynko P. Digital-strategy of the development 
in accordance with the concept of corporate social responsibility. 
Innovation and Information Technologies in the Social and Economic 
Development of Society: Kollektive Monographie. Katowice School of 
Technology, 2018. Р. 20 – 31. 
5. Антикризовий менеджмент: [навч. посібник] /             А.П. 
Грінько, Т. С. Пічугіна, Л. І. Безгінова. Харків: ХДУХТ, 2018. 
6. Гpiнькo A. П.,  Гринько П. Л. Управління знаннями як структурна 
основа інноваційного розвитку організацій в умовах цифрової 
економіки. Stages of formation and development of the economy оf 
independent Ukraine: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, 
Nuremberg, Germany, 2021. 438 p. Р. 210-225 

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. Менеджмент державних установ і організацій: [повний конспект 
лекцій для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня освіти 
«бакалавр» ] / А.П. Грінько, О. П. Ткаченко. Харків: ХДУХТ, 2019. 
2. Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для здобуття 
освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Л. 
І. Безгінова, А. П. Грінько, Л. Д. Забродська, Т. С. Пічугіна, Л. М. 
Яцун. Харків: ХДУХТ, 2017. 
3. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з 



дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
/ Т. С. Пічугіна, А. П. Грінько, Л. І. Безгінова, Л. Д. Забродська, О. П. 
Ткаченко та ін. Харків: ХДУХТ, 2016. 
4. Програма практичної підготовки студентів спеціальності 073 
«Менеджмент» за ступенем освіти магістр. / Т. С. Пічугіна, А. П. 
Грінько, Л. І. Безгінова, Л. Д. Забродська, О. П. Ткаченко та ін. 
Харків: ХДУХТ, 2016. 

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 

+ 1. Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.088.02 із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій Харківського державного 
університету харчування та торгівлі. 
2. Офіційний опонент дисертації Гаврися М. О. «Організація обліку 
та аналізу основних засобів на підприємствах України» 
 (12.05. 2021р.) 

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. Член редакційної колегії Збірника наукових праць ХДУХТ 
2. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу 
«Інтернаука», Серія «Економічні науки» 
3. Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Фінансово-
кредитні системи: перспективи розвитку» (Financial and credit 
systems: prospects for development) офіційно зареєстровано 
31.03.2021 Свідоцтво про реєстрацію КВ №24781-14720-Р.  

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) 

+ 1. Голова експертної комісії МОН України з акредитації ОПП 
«Управління в сфері економічної конкуренції» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Київському національному торговельно-економічному університеті 
(Наказ МОН України від 01.02.2019 р. за № 108-л «Про проведення 
акредитаційної експертизи») 
2. Член науково-методичної підкомісії в галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України. 

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. Грінько А.П., Левіна А.Ю. Основні чинники впливу на 
конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства. 
Розвиток харчових виробництв,  ресторанного та готельного 
господарств і торгівлі: проблеми,  перспективи, ефективність: 
Міжнародна науково-практична  конференція Харківського 
державного університету  харчування та торгівлі, 18 травня 2017 р.:   
Харків : ХДУХТ, 2017.  Ч. 2.   С. 203-205(тези); 
2. Грінько А.П., Ткаченко О.П. Вимоги сучасних роботодавців до 
випускників-менеджерів // Модернізація вищої освіти та проблеми 
управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії 
«вища освіта – ринок праці : ХV Всеукр. наук.-метод. конф., 28 
вересня 2018 р.: [тези] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 
2018. – 422 [ХХ]. – С. 31 (тези); 
3. Грінько А.П., Бочуля Т.В.Розвиток професійного забезпечення 
податкового консультування відповідно до сучасних вимог 
економічного розвитку. Перспективи розвитку обліку, контролю та 
аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали VІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (Одеса, 24 травня 2018 р.). – Одеса : 
ОНЕУ, 2018. – С. 24–26(тези); 
4. Грінько А.П. Совершенствование модели управления бизнесом в 
условиях digital-технологий.  Междунар. науч. конф. «Тенденции 
экономического развития в XXI веке», посвященная 20-летию 
образования экономического факультета Белорусского 
государственного университта (Минск, 28 февраля 2019 г). Минск, 



2019. С. 431-434 (тези) 
5. Грінько А.П., Ткаченко О.П КРІ як засіб підвищення ефективності 
на підприємствах галузі. Розвиток харчових виробництв, 
ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 
перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична 
конференція, 15 травня 2019 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко 
[та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 2. С. 151-152. 
6. Грінько А. П., Гринько П. Л.  Вплив економіки знань на 
інноваційний розвиток організацій. The 9th International scientific and 
practical conference “Actual trends of modern scientific research” (April 
11-13, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 623 p. С. 540-
544 
7. Грінько А. П. Роль інформаційного простору економічних суб’єктів 
для забезпечення їх економічної безпеки. ІХ Міжнародна  науково-
практична конференція «Актуальні проблеми розвитку обліку, 
аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської 
інтеграції та сучасних викликів глобалізації». 14-15 травня 2021 року. 
Львівський торговельно-економічний університет.ЛЬВІВ–2021 
8. Грінько А. П. Методологічна основа формування цифрового 
менеджменту. 1 Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, 
фінансово-кредитних та облікових систем». 26 травня 2021 р. ННІ 
“Каразінський банківський інститут” ХНУ імені В.Н. Каразіна.  

 
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 

+  

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 + Діяльність у громадському об’єднанні «Спільне коло», 

 УАРМБО 
20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності) 

  

Разом досягнень у професійної діяльності: 9  

 
 


