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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. Сергієнко О.А., Татар М.С.,  Морозова Н.Л., Галич 
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аналізу/ Бізнес Інформ. - 2017. - № 3. - С. 46-51 
3. Бріль М. С., Пивавар І.В, Пономаренко О. О, Лісна І. Ф., 
Морозова Н.Л. Tne methodical approach to determine the 
feasibility of utility tariffs for heat and water supply at the 
macroeconomic level (Методичний підхід до визначення 
обґрунтованості комунальних тарифів на тепло та 
водопостачання на макроекономічному рівні)/ Збірник 
наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 
теорії та практики» / Випуск 2, №23 (2017). - C.274-283 (Web of 
science). 
4. Бріль М. С., Пивавар І.В, Морозова Н.Л., Мірошник О.Ю. 
Аnalysis of difficulties of regional development in social crisis in 
Ukraine (Аналіз відмінностей регіонального розвитку в умовах 
соціальної кризи в Україні)/ Збірник наукових праць 
«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» 
/ Випуск 1 (24)/ 2018. (Web of science). 
5. Холодная Ю. Є., Пустовгар С. А., Морозова Н.Л., Пасічник 
І.В. Machine-building enterprises financial risks minimization 
models building (Побудова моделі мінімізації фінансових 
ризиків машинобудівних підприємств). Збірник наукових 
праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики» . Випуск 3 (26)/ 2018.-  - С.241-3483. (Web of science). 
6. Сергієнко О.А., Карпець О.С., Морозова Н.Л., Бабенко М.В. 
Model aspects of evaluating efficiency of the personnel 
management and motivation (Модельний аспект оцінки 
ефективності організації управління та мотивації персоналу) 
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики» . Випуск 4 (27)/ 2018 (Web of 
science). 
7. Морозова Н.Л., Пасечник І.В.,  Малафєєв Т.Р., Галушко 
Ю.П. Оцінка впливу фактору концентрації капіталу на 
ефективність банківської системи в сучасних  
трансформаційних умовах (Impact assessment of the capital 
concentration on the banking system efficiency in modern 
transformation conditions). Збірник наукових праць «Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Випуск 2 
(29)/ 2019.  (Web of science). 
8. Vyadrova I.N., Pasechnik I.V., Morozova N.L., Novikova T.V., 
Viazovyi S.M.  Ensuring personnel safety of a commercial bank: 
formation and choice of nagement scenarios // Збірник наукових 
праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики» , Випуск 2 (33)/ 2020. (Web of science). 
9. Shapran  E.M. , Sergienko O. A., Gaponenko O. E.  Tatar M.О 
Morozovа  N.L. Аnalytical management tools of industrial systems 
strategic development. Revista Espacion, Caracas,  September // 
Vol. 41 (Nº 43) Year 2020 Art 17 p 223- 242. (Scopus). 
10. Орєхова К. В. Залучення іноземних інвестицій в умовах 
пандемії / К. В. Орєхова, Н. Л. Морозова, Л. М. Панасюк, 
Д. С. Аркушина. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 
Серія: «Економічні науки». 2020. №9. URL:  (категорія «Б»). 



 

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. Мірошник О.Ю., Морозова Н.Л. Удосконалення фінансового 
менеджменту підприємства: Монографія. Розділ: 2.2. Експрес-
оцінка фінансової надійності підприємства. /Авт. кол.; за ред. д-
ра екон.наук, проф. Г.М. Азаренкової.  – Харків: ФОП Здоровий 
Я.А., 2016. - 254 с. – С. 79-91 

2. Морозова Н.Л., Новікова Т.В., Малафєєв Т.Р. Дослідження 
тенденцій розвитку інформаційної економіки за глобальними 
міжнародними індексами: Priority areas for development of 
scientific research: domestic and foreign experience: collective 
monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2021. – 346 p. – С. 145-167  

    3. Сергієнко О.А., Морозова Н.Л., Соколова Н.О.
Моделювання розвитку складних ієрархічних систем на засадах 
віральності інновацій: 
https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiii/paper/view/981 
 

 
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. Морозова Н.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Управління 
вартістю банку» для студентів усіх спеціальностей  усіх 
форм навчання. – Х: ХННІ ДВНЗ «УБС», 2016.– 39 с. 
(Електронне видання) 

2. Носова О.В., Морозова Н.Л. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Міжнародна та регіональна економіка» для 
студентів спеціальностей 071 Облік і оподаткування; 072 
Фінанси, банківська справа та страхування; 073 
Менеджмент. -  Х:  ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. -  32 с. 
(Електронне видання) 

3. Носова О.В., Морозова Н.Л. Методичні рекомендацій до 
семінарських занять з дисципліни з дисципліни 
«Міжнародна та регіональна економіка» для студентів 
спеціальностей 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування; 073 Менеджмент. - 
Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. -  13 с. (Електронне 
видання) 

4. Іващенко М.В., Морозова Н.Л.  Робоча програма навчальної 
дисципліни «Міжнародна та регіональна економіка» 
підготовки здобувачів вищої освіти освітній ступінь 
«бакалавр». - Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС», 2019. -  18 с. 
(Електронне видання) 

5. Морозова Н.Л., Христофорова О.М. Програма з дисципліни 
«Виробнича практика» для студентів спеціальності 073 
«Менеджмент». - Харків,  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. -  43 
с. (Електронне видання) 
 
 

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. Морозова Н.Л., Суркова А.Ю. Зарубіжний досвід 
управління персоналом в банківських установ та 
можливості його використання в вітчизняній практиці// 
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 
підприємств» -  - 26-29 листопада 2018. - 145 с. –C. 70-71  

2. Морозова Н.Л. Шевель О.С. Особливості управління  
фiнанcовою cтабiльнicтю банку// Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 
соціально-економічного розвитку підприємств» -  - 26-29 
листопада 2018. - 145 с. – С. 71-73 

3. Кліменко О.М., Пивавар І. В., Морозова Н.Л. Роль 
фінансового менеджменту в розвитку бізнесу в Україні/ 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 
фінансових ринків» - 9 листопада 2018 р. – ЧННІ. 

4. Пивавар І.В, Лісна І. Ф., Морозова Н.Л. Особливості 
управління персоналом банку з урахуванням його 
трудового менталітету/ Матеріали V Міжнародної 
науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики», Харків 16 
березня 2018 р.   

5. Є. Місюра, Н. Морозова. Особливості формування 
інвестиційного потенціалу сучасної банківської установи 
в Україні/ Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена 
Кузнеця»: тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – 
Х.: ХНЕУ іменя Семена Кузнеця, 2018.  – 356 с. – С. 105-
106. 

6. Пивавар І.В., Морозова Н.Л. Принципи та 
інструменти управління персоналом в банківській сфері// 
XIІ Міжнародна науково- практична конференція 
«Проблеми соціально-економічного розвитку 
підприємств». (26-27 листопада 2019 р., Харків). – Харків, 
НТУ «ХПІ». – 178 с. – C. 65-67   

7. Морозова Н.Л. Особливості комунікаційної політики та 
її роль у розвитку бізнесу  регіону// Міжнародна 
науково-практична конференція «Східноєвропейська 
конференція менеджменту та економіки», 24 травня 
2019 р. м. Любляна  

8. Морозова Н.Л., Панасюк Л.М. Developing steps for 
attracting overseas investments strategy// Проблеми та 



перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Харків, 27 листопада 2020 року). - Х.: ХНАДУ. - 2020. - 
424 с. 

9. Бестужева С.В., Морозова Н.Л. Проблеми підвищення 
рівня фінансової безпеки україни в умовах нових 
соціально-економічних викликів // Збірник тез доповідей І 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 
стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових систем», 26 травня 2021 р., ННІ 
“Каразінський банківський інститут” ХНУ імені В.Н. 
Каразіна 

10. Морозова Н.Л., Пархоменко Т.Л. Ризик-менеджмент 
банківської діяльності // Збірник тез доповідей І 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 
стан, проблем 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 

+ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Банківська справа» у 2020/2021 н.р., ІІ місце у 
І турі: Ольховецька П.О., Солопіхіна М.В.  «Формування та 
управління клієнтською базою банківської установи»  

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 + УАРМБО 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності) 

  

Разом досягнень у професійної діяльності: 6  

 
 


