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

2.Ensuring personnel safety of a commercial bank: 
formation and choice of nagement scenarios/Vyadrova I.N., 
Pasechnik I.V., Morozova N.L., Novikova T.V., Viazovyi 
S.M. // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики» , Випуск 2 (33)/ 
2020.  

3.Struktural and model of enterprise economic safety 
management system in the global financial space/ Nikitina 
A. Novikova T.Khrystoforova// Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – . 
Х. :ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 
2019.–Том3, № 30 – С. 136-146. 
4.European model of lending small business entities / 
Bilomistniy O. Bilomistna I. Novikova T. // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. 
наук. пр. – . Х. :ХННІ ДВНЗ «Університет банківської 
справи», 2018.– № 2 – С. 30-37. 
5.Управління ліквідністю банківської системи України: 

сучасний стан та проблеми Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. 
– . Х. :ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 
2016.– № 2 (21) 

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) 

  

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 Дистанційний курс «Міжнародний та кросс-
культурний менеджмент», 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3631 
2. Дистанційний курс «Мікроекономіка та 
макроекономіка» 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3661,  
3. Дистанційний курс «Фондовий ринок та регулювання 
фондового ринку», 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4004 . 

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” 

+ Участь у міжнародному науковому проекті 
«Фінансова грамотність» 

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 Підвищення конкурентоспроможності банку шляхом 
удосконалення аналізу ефективності його діяльності/ 
Христофорова О.М., Новікова Т.В. // 
Теоретичні,методологічні та практичні аспекти 
конкуренто- спроможності підприємств : монографія / за 
загальною редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, 
Атлант, 2017. – 514 с. С. 472-479. 
2. Маркетинговий менеджмент в сучасних умовах, 
необхідні засходи  і проблеми впровадження / 
Христофорова О.М., Новікова Т.В.// Науково-методичне 
забезпечення сучасного освітнього процесу в 
технічному університеті– Варшава: Монограф. – 2019. – 
С. 144-153. 
3. Сучасні аспекти дистанційного навчання/ 
Христофорова О.М., Новікова Т.В.//Матеріали  науково-
методичної конференції «Актуальні проблеми 
підготовки фахівців нової генерації у полікультурному 
просторі технічного університету».- Харків: 
Харківський національний університет будівництва та 
архітектури.- 2018 р. 
4. Сучасні шляхи оптимізації логістичного 
менеджменту / Христофорова О.М., Новікова Т.В. // 
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики, ХННІ: матеріали VІІ Міжнародної 
конференції ХННІ 20 березня 2020 року, електронний 
збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 
теорії та практики» – Х.: ХННІ ДВНЗ "УБС", 2017. – 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 
Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat 
Reader 5.0 - 10.0 
5. Менеджмент бізнес-процесів підприємства / 
опубліковано тези  Т.В. Новікова // Сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових систем : Матеріали I 
Міжнародної науково-практичної конференції (26 
травня 2021 р.) – Х.: КБІ 
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-



konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-
rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/ 
 
 

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 

+ Пашкевич М.В., Всеукраїнстький конкурс  
студентських наукових робіт «Фінансова безпека» , 
Диплом ІІІ ступеня на Університетському етапі. – 
2018/2019 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 + УАРМБО 

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

  

Разом досягнень у професійної діяльності: 6  

 
 


