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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.Ізюмцева Н.В. Механізм підвищення відповідальності працівників/ 
Н.В. Ізюмцева, М.В. Іващенко//Збірник наукових праць 
«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» 
(ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 ) ХННІ ДВНЗ «УБС». 2018. – 
Том 2, №25 – С. 446-454 

2. Ізюмцева Н.В. Стратегічне вирішення питання плинності кадрів у 
банківській установі/ Ізюмцева Н.В., Торяник Ж.І., Шевченко В.І., 
Мехмет Х.С.// Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики» (ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 
2310-8770 ) ХННІ ДВНЗ «УБС». 2018. – Том 4, №27 – С. 31-40 

3. Ізюмцева Н.В. Ефективність комунікативних процесів в сучасних 
організаціях/ Ізюмцева Н.В., Савіна А.Л. //Журнал «Актуальные 
научные исследования в современном мире»( ISSN 2524-0986) - 
Переяслав- Хмельницкий, 2019. - Вып. 10(54), ч. 4 – С. 16-22 

4. Ізюмцева Н.В. Механізм підвищення відповідальності працівників/ 
Н.В. Ізюмцева, М.В. Іващенко//Збірник наукових праць 
«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» 
(ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 ) ХННІ ДВНЗ «УБС». 2018. – 
Том 2, №25 – С. 446-454 

5. Ізюмцева Н.В., Стратегія реалізації організаційних змін /Ізюмцева 
Н.В., Кейлер Е.Е. //БІЗНЕС-ІНФОРМ: науковий журнал. - 
Видавничий Дім «Інжек» (Харків, Україна), 2018. – Вип.№7, С.297-
301, - ISSN 2222-4459 

6. Ізюмцева Н.В. Тайм-менеджмент – як один із методів управління 
часом у банківській установі/ Ізюмцева Н.В., Чхеайло А.А., Свергун 
О.А.// Науковий економічний журнал «Соціальна економіка» (ISSN 
2524-2547) - Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна, оформлення, 2018. – Вип. 56 – С. 130-137 

7. Ізюмцева Н.В. Роль лідерства в системі управління персоналом на 
підприємстві/ Ізюмцева Н.В., Єфименко М.О.// Електронний 
науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» (ISSN 
(Online): 2519-2868) - ПУ «Причорноморський науково-дослідний 
інститут економіки та інновацій», Одеса, 2018. – Вип. 24 – С.157-
162    

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) 

+  
THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES TO THE 
PROBLEMS OF MODERN ECONOMY: monograph / Polyvana L., 
Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science 
Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р. Available at : DOI : 
10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I 
URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-scientific-approaches-to-the-
problems-of-modern-economy/ Iziumtseva N./LEADERSHIP AS A 
FACTOR IN MANAGING THE TRANSFORMATION PROCESSES OF 
AN ORGANIZATION IN CRISIS  
С.76-82. 
 
Экономические стратегии развития общества : коллективная 
монография / Ильяшенко К., Безверхня Ю. - и др. - Международная 
научная группа. - Бостон: Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Доступно по 
адресу: DOI- 10.46299 / ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://isg-
konf.com  
Ізюмцева Н.В., Гринько О.О. Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств С.117-125 
https://isg-konf.com/economic-strategies-for-the-development-of-society-
en/ 

 



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. Сертифікований дистанційний курс «Управління змінами», УБС, 
2018 

2. Сертифікований дистанційний курс «Управління людськими 
ресурсами (заочна форма навчання)», .УБС, 2018. 

3. РНПД з дисципліни «Управління змінами» 2020 
4. РНПД з дисципліни «Менеджмент (рівень В)» 2020 
РНПД з дисципліни «Менеджмент в соціальній сфері» 2020 

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 

+ Постійний почесний член редакційної колегії  International Journal 
of Advanced Study and Research Work: IJASRW 
http://www.ijasrw.com/editorial.html з серпня 2020 року 
Постійний почесний член редакційної колегії  GRD Journals: 
Global Research and Development Journals (2455-5703) 
Editor Consent Form з 18.02.2021, http://www. grdjournals.com 

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. Ізюмцева Н.В. Адаптивний стиль управління в умовах змін / 
Ізюмцева Н.В., Дерев’янко М.П // X Міжнародна науково-
практична конференція "MODERN APPROACHES TO THE 
INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE", 30-31 березня 
2020 р., Сан-Франциско, США, С. 434-436 

2. Ізюмцева Н.В. Ключові принципи побудови комунікаційних систем 
в організації / Ізюмцева Н., Сергіенко О .// XI Міжнародна науково-
практична конференція “THEORETICAL FOUNDATIONS OF 
MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 6-7 квітня 2020 р., 
Мельбурн Австралія, С. 415-418 

3. Ізюмцева Н. В., Пукалова К. О. Реінжиніринг, як метод 
управління змінами// Achievements and prospects of modern 
scientific research. Abstracts of the 4th International scientific and 
practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 
2021. Pp. 260-266. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-
achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-7-9-
marta2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/. 

4. Ізюмцева Н. В., Бенбенок А. В. Створення команд як основа 
організаційної адаптації.// The world of science and innovation. 
Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. 
Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 341-
347. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiyathe-world-of-science-and-innovation-7-9-
aprelya-2021-goda-london-velikobritaniyaarhiv/. 



5. Ізюмцева Н., Олійник В. (2021). Постановка завдань при 
реорганізації підприємства. Scientific Collection «InterConf», (45): 
with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical 
Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» 
(March 16-18, 2021) in Hamburg, Germany; pp. 41-46. Available at: 
https://interconf.top/...  

 
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 2015-2016 н.р. підготовлено  
3 переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт.  
Протягом 2016-2017 н.р. підготовлено  
4 переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. 
 Протягом 2017-2018 н.р. підготовлено  
6 переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. 
Протягом 2018-2019 н.р. підготовлено 5 переможців І етапу 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 
Протягом 2019-2020 н.р. підготовлено 2 переможця І етапу 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 
 
2. Протягом 2015-2016 н.р. підготовлено 3 переможців підсумкового 
туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
напрямків «Менеджмент», «Менеджмент персоналу». 
Отримано три дипломи  3 ступеня (Кебедова К., Мороз О., Шавлак 
М.) 
 Підготувала та забезпечила участь 2-х студентів: Кебедова К., Мороз 
О. у 1-му всеукраїнському етапі міжнародної олімпіади з 
«Менеджменту» та другому, міжнародному. Перший всеукраїнський 
етап (м. Київ) 15.04.2016: Отримано дипломи першого та другого 
ступеня. Другий міжнародний етап (on line) 25.05.2016: отримано два 
дипломи фіналістів ІІІ ступеня. 
 
Протягом 2016- 2017 н.р. 
  Підготувала та забезпечила участь 2-х студентів: Гарної І., Свергун 
А. у 1-му всеукраїнському етапі ІV міжнародної олімпіади з 
«Менеджменту» серед молоді та другому, міжнародному. Першому 
всеукраїнському етапі (м. Київ) 14.04.2016: Отримано дипломи 
третього та другого ступеня. Другий міжнародний етап (on line) 
16.05.2017: отримано два дипломи переможців І ступеня 
 
Протягом 2017-2018 н.р. 
Підготувала та забезпечила участь 2-х студентів: Гарної І., Свергун А. 
у  Гран-прі - заключний етап IV Міжнародної олімпіади з 
менеджменту серед молоді, яку організовує Міжнародна гільдія 
професіоналів якості (МГПЯ) спільно з Клубом лідерів якості країн 
Центральної і Східної Європи 07 листопада 2017 в рамках 
Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «ЕСТАФЕТА 
ЯКОСТІ : отримано два дипломи міжнародного зразка. 
 
4.Член експертної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з Менеджменту з 2015 по 2016 н.р 

 
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: 7  

 
 


