
 

 

 

 

 
 

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

 (станом на 01.06.2021) 

Майборода Аліна Вікторівна, 

 к.е.н., викладач кафедри банківського бізнесу та 

фінансових технологій ННІ «Каразінський 

банківський інститут» 

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. Azarenkova G.M., Golovko O.G., Oryekhova K.V., Salenko O., 

Maiboroda A.V. Estimating and forecasting of financial security of 

enterprises/ G.M.Azarenkova, O.G.Golovko, K.V.Oryekhova, 

O.Salenko, A.V.Maiboroda // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. – 2020. – №1. – С. 224-230(Web 

of Science)(0,5 д.а.).  
2. Азаренкова Г.М., Майборода А.М. Особливості формування 

підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової 

безпеки суб’єкта господарювання/ Г.М.Азаренкова, 

А.М.Майборода // Бізнес-інформ. – 2020. – №1. – С. 210-

217(0,6 д.а.)(Ulrichsweb Global Serials Directory (США); 

Research Papers in Economics (США); Index Copernicus). 
3. Майборода А.В. Теоретико-методологічні рекомендації щодо 

організації та управління системою фінансової безпеки 

підприємства / А.В. Майборода // Економічний аналіз. – 2019. 

- №3(Том 29). – С. 40-49(0,7 д.а.)(Index Copernicus).  
4. Майборода А.В. Фінансова безпека підприємства: теоретичні 

особливості її системи  та місце в структурі економічної 

безпеки  / А.В. Майборода // Вісник Університету банківської 

справи. – 2018. - №3(33). – С. 59-63(0,6 д.а.)(Index Copernicus). 
5. Біломістна І.І., Ковальчук А.В. Оцінка стану фінансової 

безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. 

Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. -  Випуск 4. – 2014. – С.28-32(0,6 

д.а.)(Index Copernicus). 

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. Maiboroda Alina. Security benchmarking in the framework of 

effective management of the economic financial security system / 

Strategic development of professional competencies and 

educational innovations in the knowledge economy. Bulgaria: 

Publishing House ACCESS PRESS, 2020. p. 344-352.(0,8 д.а.) 

2. Ковальчук А.В. Методичні підходи до оцінки фінансового 

стану підприємства // Удосконалення фінансового 

менеджменту підприємства: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра 

екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: ДВНЗ «УБС», 2016. 

–  Р. 2.1. – С. 64-78. (0,4 д.а.) 

3. Ковальчук А.В., Жихор О.Б., Баранова В.В. Особливості 

формування стратегій інноваційного розвитку проблемних і 

слаборозвинених регіонів України // Маркетингові аспекти 

управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. 

д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський 

дім «Папірус». – 2014. – Розділ 1, пункт 1.7. – 480 с.(0,3 д.а.) 

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 

  

https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6VW8yeEEwQnQ3N0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6VW8yeEEwQnQ3N0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6VW8yeEEwQnQ3N0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6VW8yeEEwQnQ3N0k/view?usp=sharing


 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня + 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за темою «Управління системою 

забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання» 

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. Майборода А.В.  Бенчмаркінг як передовий інструмент 

побудови ефективної системи фінансової безпеки на 

вітчизняних підприємствах / А.В. Майборода // Міжнародний 

науковий економічний форум «NEW ECONOMICS - 2019». – К: 

Академія економічних наук України. – 2019. – C. 139-141(0,2 

д.а.). 

2. Майборода А.В. Інформаційно-забезпечувальна модель системи 

фінансової безпеки суб’єкта господарювання / А.В. Майборода // 

IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених, приурочена до дня банківського 

працівника «Проблеми забезпечення ефективного 

функціонування та стабільного розвитку банківської системи та 

економіки». – К.: ДВНЗ УБС. – 2019. – С. 43-45. (0,15 д.а.). 

3. Майборода А.В.  Особливості класифікації методичних підходів 

до оцінки рівня системи фінансової безпеки СГД / А.В. 

Майборода // Збірник матеріалів XІХ Міжнародної наукової 

конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми 

розвитку фінансово-кредитної системи». – Л.: ДВНЗ 

«Університет  банківської справи» Львівський інститут. – 2019. 

– С. 58-60(0,2 д.а.). 

4. Майборода А.В.  Загрози системі фінансової безпеки: сутність та 

особливості класифікації / А.В. Майборода // Збірник матеріалів 

VI Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Х.: ХННІ 



 

 

ДВНЗ «Університет  банківської справи». – 2019(0,2 д.а.). 

5. Майборода А.В. Особливості впровадження системи фінансової 

безпеки в діяльність економічних агентів / А.В. Майборода // 

Трансформація фінансової системи та обліку в умовах 

інноваційної глокалізації національної економіки: Збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – О.:«Друкарський дім». – 2018. – С. 16-

18(0,2 д.а.). 

6. Ковальчук А.В. Особливості використання системи фінансової 

безпеки на підприємстві в умовах кризи / А.В. Ковальчук // 

Проблеми забезпечення ефективного функціонування та 

стабільного розвитку банківської системи: матеріали VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених. – К.: ДВНЗ «Університет 

банківської справи». – 2016. – С.195-197. 

7. Ковальчук А.В. Стратегічне значення використання системи 

фінансової безпеки на підприємстві / А.В. Ковальчук // 

Інформаційна та економічна безпека: матеріали IІI Міжнародної 

наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2016.  

— 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium 

; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 

10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І. – С.272-274. 

8. Ковальчук А.В. Концептуальне значення та роль фінансової 

безпеки в системі економічної безпеки підприємства / А.В. 

Ковальчук // Формування сучасного економічного простору: 

переваги, ризики, механізми реалізації: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції(м.Тбілісі, Грузія). – 2016. – С. 

74-77. 

9. Ковальчук А.В. Фінансова безпека як найважливіша складова 

економічної безпеки суб’єкта господарювання / А.В. Ковальчук 

// Творчий пошук молоді – курс на ефективність: матеріали VII 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих 

вчених, аспірантів, студентів. – Х.: 2016. – С. 212-214. 

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) 

- Костів Ганна зайняла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідних робіт учнів МАН з роботою 

«Геометричні фігури в багатовимірному просторі» 

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: 4  

 

 


