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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. Oriekhova K. Attracting overseas investment in enterprises 

economic activity / G. Azarenkova, Ol. Golovko, K. Oriekhova, N. Hnyp, 

Sv. Klepikova. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і 

практики. 2020. Том 4 № 35. С. 129-136. URl: 

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074. (Web of 

science). 

2. Oryekhova K. Operational control over the financial stability of 

banking / A. Kuznetsova, B. Samorodov, G. Azarenkova, K. Oryekhova, 

M. Babenko. Banks and Bank Systems; Business Perspectives. Volume 15, 

2020. Issue # 1. PP. 51-58. URL: 

http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.06. (Scopus). 

3. Oryekhova K. Banks stability management: the strategic cards / 

B. Samorodov, G. Azarenkova, O. Golovko, K. Oryekhova, M. Babenko.  

Banks and Bank Systems; Business Perspectives. Volume 14, 2019. Issue # 

4. PP. 10-21. URL: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.02. (Scopus). 

4. Oryekhova K. Estimating and forecasting of financial security of 

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

A. Maiboroda. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і 

практики: Збірник наукових праць. 2020. № 1 (32). P. 224-230. (Web of 

science). 

5. Орєхова К. В. Теоретичні основи забезпечення економічної 

стійкості підприємства / В. А. Міщенко, М. М. Шевченко, І. Л. Сітак, 

К. В. Орєхова, C. В. Яворський. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. 2019. Випуск 3 

(30). С. 121-127. URL: http://fkd.org.ua/article/view/179521/180328. 

(Web of science). 
6. Орєхова К. В. Analysis of the Ukrainian enterprises activity 

development in the Hospitality service field / К.В. Орєхова, 

Ю. В. Ковтуненко, К. В. Ковтуненко, Н. С. Мамонтенко. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2018. Том 4, № 27. 

C. 151-158. URL: http://fkd.org.ua/article/view/154180. (Web of science). 

7. Орєхова К. В. Anti-crisis financial management on energy 

enterprises as a precondition of innovative conversion of the energy 

industry: case of Ukraine / A. Masharsky, G. Azarenkova, K. Orekhova, S. 

Yavorsky // Marketing and Management of Innovations. 2018. Issue 3. 

P. 245-354. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en. (Web of science). 

8. Орєхова К. В. Сучасний стан та умови банківського 

кредитування підприємств / К. В. Орєхова, К. В. Ковтуненко, О. В. 

Нестеренко. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і 

практики. 2018. Том 1, № 24. С. 46-52. (Web of science). 

9. Орєхова К. В. Дослідження рівня інноваційного розвитку 

агропідприємств України / К. В. Орєхова, І.В. Мироненко. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2016. Том 2, № 21. 

С. 129-140. (Web of science). 

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: 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270. (категорія «Б»). 

11. Орєхова К. В. Формування фінансової стратегії страхової 

компанії за стадіями її життєвого циклу / О. Г. Головко, К. В. 

Орєхова, А. С. Лофицька. Східна Європа: Економіка, бізнес та 

Управління. 2019. № 4 (21). С. 485-493. 

12. Орєхова К. В. Діагностика фінансової стабільності 

страхової компанії / О. Г. Головко, К. В. Орєхова, М. А. Кривоніс. 

Східна Європа: Економіка, бізнес та Управління. 2019. № 6 (23). С. 

605-611. (категорія «Б»). 

13. Костюков О. А. Сутність власних фінансових ресурсів банку 

та особливості нормативно-правового забезпечення їхнього 

формування в Україні / К. В. Орєхова, О. А. Костюков. Modern 

Economics (електронне фахове видання з економічних наук); 

Миколаївський національний аграрний університет. 2019. № 18. С. 

124-129. (категорія «Б»). 

14. Oryekhova K. V. Providing performance business activity in 

Canadian companies / K. V. Oryekhova, S. Ch. Shabanov // Електронне 

наукове фахове видання – міжнародний науково-практичний журнал 

«Фінансовий простір»; Черкаський навчально-науковий інститут 

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.06
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.02
http://fkd.org.ua/article/view/179521/180328
http://fkd.org.ua/article/view/154180
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270


ДВНЗ «Університет банківської справи». 2018. № 4 (32). С. 36-43. 

(категорія «Б»). 
15. Орєхова К. В. Логістичні концепції управління 

матеріальними потоками у збройних силах України / К. В. Орєхова, 

І. В. Кучерявенко. Інфраструктура ринку: електронний науково-

практичний журнал. 2018. Випуск 20. C. 23-28. (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. Oriekhova K. Financial mechanism of activity credit unions / 

O. Golovko, K. Oriekhova, O. Gubenko. Pandemic Economic Crisis: 

Changes and New Challenges to Society: Scientific monograph edited by 

M. Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, Business and 

Entrepreneurship (Sofia, Bulgaria) 2020. 316 p. P. 247-253. URL: 

https://zenodo.org/record/4396028#.YFHaGrjW1uU. 

2. Орєхова К. В. Впровадження системи збалансованих показників 

як інструментарій стратегічного розвитку національних підприємств / 

О. Г. Головко, К. В. Орєхова, А. О. Чернова. Стратегічні пріоритети 

соціально-економічного розвитку України: кол. моног. / за ред. В. Ф. 

Столярова, Г. І. Фролової. К.: Талком, 2020. 471 с. С. 182-196. 

3. Орєхова К. В. Принципи і методи забезпечення стабільності 

розвитку фондового ринку. Фінансова стабільність руху фінансових 

потоків економічних агентів: монографія / Б. В. Самородов, Н. П. 

Погореленко, О. Г. Головко, К. В. Орєхова, Є.А. Олєфір, М. В. 

Бабенко; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. В. Самородова. – Київ.: 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 335 с. – у друці. 

4. Орехова Е. В. Стратегия обеспечения финансовой безопасности 

предприятия. Теоретические основы повышения качества высшего 

экономического образования в Украине: монография / коллектив 

авторов. – Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2018. – 708 с. 

5. Орєхова К. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, 

методологія, практика: монографія. К.: ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2017. 260 с. 

6. Орєхова К. В. Забезпечення фінансової безпеки підприємства з 

урахуванням інструментарію фінансового менеджменту. 

Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: монографія / 

авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. Харків: 

ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с. – С. 194-207. 

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. Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес фінанси 

(рівень D – Фінанси малого бізнесу)» для студентів спеціальності 

«072 Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня 

вищої освіти (бакалаврський), рекомендовано кафедрою, протокол № 

9 від 28.12.2020 р.; 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес фінанси 

(рівень С – Бізнес-планування)» для студентів спеціальності «072 

Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої 

освіти (бакалаврський), рекомендовано кафедрою, протокол №8 від 

26.06.2020 р. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий 

ринок» для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська справа 

та страхування» першого рівня вищої освіти (бакалаврський), 

рекомендовано кафедрою, протокол № 9 від 28.12.2020 р.; 

4. Дистанційний курс з дисципліни «Ринок фінансових 

послуг». – URL: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3618.; 

2019 р. 

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових 

послуг» для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська справа 

та страхування» другого рівня вищої освіти (магістерський), 

рекомендовано кафедрою, протокол № 7 від 27.12.2018 р. 

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування 

(рівень А)» для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська 

справа та страхування» першого рівня вищої освіти (бакалаврський), 

рекомендовано Вченою радою інституту, протокол № 7 від 27.12.2018 

р. 

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 

+ 
1. Опанування дисертації на здобуття звання кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

https://zenodo.org/record/4396028#.YFHaGrjW1uU
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3618


спеціалізованих вчених рад Терованесова А.Ю., тема дисертації:  «Формування конкурентного 

статусу підприємств машинобудування на основі ресурсно-

діяльнісного підходу» (04 грудня 2017 р.); 

2. Опанування дисертації на здобуття звання кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Олексюк Т.В., тема дисертації: «Формування стратегії управління 

фінансовою безпекою машинобудівних підприємств» 

(06 липня 2016 р.). 
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‖ 

+ 
1. Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України», проект «Підприємницький університет», курс «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами», 42 години, 

серпень-грудень 2020, Агентство США з міжнародного розвитку 

(United States Agency for International Development, USAID); 

2. Курс «Природні ресурси для стійкого розвитку», квітень-

червень 2020, Eurasia Hub, Extractive Industries Khazar University, 

Natural Resource Governance institute, м. Баку, Азербайджан; 

3. Проект «Трансформація фінансового сектору», курс «Основи 

фінансів та інвестицій», 12 годин, березень 2021 року, Агентство 

США з міжнародного розвитку (United States Agency for International 

Development, USAID); 

4. Проект «Трансформація фінансового сектору», курс «Етика 

фахівця в фінансів та інвестицій», березень 2021 року, Агентство 

США з міжнародного розвитку (United States Agency for International 

Development, USAID). 

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. Орєхова К. В. Фінансова безпека машинобудівних 

підприємств: сутність та компоненти. Сучасний стан, проблем та 

перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної 

конференції, травень 2021. Харків. URL: 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-

suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/. 

2. Орєхова К. В. Застосування нейронних мереж для 

доцільності інвестування з урахуванням ризиків / К. В. Орєхова, О. Д. 

Губенко. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: 

Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Харків, 25 листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ, 2020. С. 182-184. 424 с. 

3. Орєхова К. В. Бізнес-планування підприємницької діяльності 

в сучасних умовах / К. В. Орєхова, Є. В. Удовенко, А. Ю. Коломієць. 

Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 90 с. 

С. 72-74. 

4. Орєхова К. В. Комп’ютерні програмні продукти для 

підготовки та аналізу бізнес-планів / К. В. Орєхова, Я. Р. Тертична, 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/


В. В. Власова. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту 

та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 

2020. Ч. 2. 90 с. С. 76-78. 

5. Орєхова К. В. Фінансове планування як важливий елемент 

розвитку сучасних підприємств / К. В. Орєхова, А. Р. Притико, Д. С. 

Троян. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та 

права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 

2020. Ч. 2. 90 с. С. 78-80. 

6. Орєхова К. В. Особливості застосування cash-flow як одного 

з елементів оперативної діагностики фінансового потенціалу / К. В. 

Орєхова, К. О. Пукалова.  Економіка, облік, фінанси та право: 

теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 

жовтня 2020 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. 134 с. С. 92-93. 

7. Орєхова К. В. Шляхи підвищення платоспроможності 

підприємства / К. В. Орєхова, Т. О. Савьолова. Управління 

проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: Матеріали 

ХI Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, 

магістрантів, аспірантів та науковців. Одеса: ОДАБА. 2020. 405с. С. 

282-285. 

8. Oriekhova K. Cognitive modeling as a method for improving the 

effectiveness of international banking / Fahri Murshudli, Olena Golovko, 

Kateryna Oriekhova. Economic and Social Development: 55th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development; 

Azerbaijan State University of Economics 90th anniversary. Baku, 18-19 

June 2020. T. 3. 769 p. P. 194-203. URL: https://www.esd-

conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdB

aku2020_Vol3_Online.pdf. 

9. Oriekhova K. Cognitive modeling as a method for improving the 

effectiveness of international banking / Fahri Murshudli, Olena Golovko, 

Kateryna Oriekhova. Economic and Social Development: 55th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development; 

Azerbaijan State University of Economics 90th anniversary. – Baku, 18-19 

June 2020. T. 3. 148 p. P. 35-35. URL: https://www.esd-

conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdBaku20

20_Vol3_Online.pdf. 

10. Орєхова К. В. Підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства за рахунок введення фінансових технологій / 

К. В. Орєхова, О. Д. Губенко. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (20 березня 2020 року). Харків: 

ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. 

11. Орєхова К. В. Проблеми та перспективи розвитку 

споживчого кредитування в Україні / К. В. Орєхова, А. Ю. 

Пономарьова, А. О. Черкашина. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей (20 березня 2020 

року). Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. 

12. Орєхова К. В. Роль фінансового контролінгу на страховому 

ринку / К. В. Орєхова, А. Е. Кушнір. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей (20 березня 2020 

року). Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. 

13. Орєхова К. В. Сучасний стан та шляхи удосконалення 

інвестиційної політики підприємств легкої промисловості / К. В. 

Орєхова, Д. С. Аркушина. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики: збірник тез доповідей (20 березня 2020 року). 

Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. 

14. Орєхова К. В. Планування надходження грошових потоків 

від операційної діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» / К. В. Орєхова, 

В. М. Бойко. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики: збірник тез доповідей (20 березня 2020 року); ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи». Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2020. 

15. Oryekhova K. Implementation of strategic analysis methods to 

choose a development strategy for the enterprise’s foreign economic 

activity / G. Azarenkova, O. Golovko, K. Oryekhova, S. Yavorsky. 

Geopolitics under Globalization. 2020. № 3 (1). P. 1-11. URL: 

https://doi.org/10.21511/gg.03(1).2020.01. 

16. Орєхова К. В. Визначення поняття та фактори ліквідності 

банку / К. В. Орєхова, С. О. Матвєйко. Підприємництво, цифрові 

інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти 

розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(Львів, 26 жовтня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – 

https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://www.esd-conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdBaku2020_Vol3_Online.pdf
https://doi.org/10.21511/gg.03(1).2020.01


Львів: ЛЕФ, 2019. 156 с. С. 113-116. 

17. Орєхова К. В. Контроль за виконанням страхових договорів 

у банківських установах / К. В. Орєхова, В. О. Алтуніна. Science 

progress in European countries: new concepts and modern solutions: 

Papers of the 10th International Scientific Conference. Stuttgart, Germany. 

October 25, 2019. 427 p. P. 93-101. 

18. Орєхова К.В. Визначення особливостей формування 

інвестиційної політики банків / К. В. Орєхова, А.В. Марченкова. 

Science progress in European countries: new concepts and modern 

solutions: Papers of the 10th International Scientific Conference. Stuttgart, 

Germany. October 25, 2019. 427 p. P. 102-113. 

19. Орехова Е. В. Особенности диагностики финансового 

потенциала банковского учреждения / Е. Г. Головко, Е. В. Орехова, Д. 

С. Чомахидзе, Т. С. Шихова. Scientific achievements of modern society: 

IV Международная научно-практическая конференция. Ливерпуль, 

Великобритания. 4-6 декабря 2019 года. С. 343-350. Режим доступу: 

http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/scientific-

achievements-of-modern-society_4-6.12.19.pdf. 

20. Орєхова К. В. Оптимізаційне моделювання підвищення рівня 

фінансової безпеки машинобудівних підприємств / К. В. Орєхова, Е. 

А. Джанумян. Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств: Тези доповідей XIІ міжнародної науково-практичної 

конференції (26-27 листопада 2019 р., Харків). Харків, НТУ «ХПІ». 

178 с. С. 67-69. 

21. Орєхова К. В. Фінансове шахрайство в сучасних умовах / 

К. В. Орєхова, Е. А. Джанумян, Т. С. Шихова // Проблеми та 

перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : 

збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line 

конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського 

державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 

2019. Ч. 1. 167 с. С. 66-70. 

22. Орєхова К.В. Модель формування і реалізації інвестиційної 

політики банку / К. В. Орєхова, А. В. Марченкова. Сучасні тренди у 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування: збірник тез 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених (15 листопада 2019 року). Київ : ДВНЗ 

«Університет банківської справи». 2019. 339 с. С. 221-223. 

23. Орєхова К. В. Особливості взаємодії банків та страхових 

компаній / К. В. Орєхова, В. О. Алтуніна. Сучасні тренди у розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування: збірник тез доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

і молодих учених (15 листопада 2019 року). Київ : ДВНЗ «Університет 

банківської справи». 2019. 339 с. С. 176-178. 

24. Орєхова К. В. Сучасні підходи до аналізу власних 

фінансових ресурсів банку / К.В. Орєхова, О.А. Костюков. 

Національні особливості та світові тенденції управління та 

адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали 

IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 

листопада 2019 р.). Дніпро: ПДАБА, 2019. 236 с. С. 191-194. 

25. Орєхова К.В. Стратегія управління прибутковістю 

банківської діяльності / К. В. Орєхова, С. Д. Королькевич. Perspectives 

of world science and education: II Международная научно-практическая 

конференция. Осака, Япония. 30-31 октября 2019 года. C. 421-429. 593 

с. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-

of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf. 

26. Орєхова К. В. Концептуальні засади управління ліквідністю 

банку / К. В. Орєхова, О. Г. Головко, С. О. Матвєйко. Perspectives of 

world science and education. Осака, Япония: II Международная научно-

практическая конференция. 30-31 октября 2019 года. C. 193-202. 593 

с. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-

of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf. 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

+ 
1. Інвестування (рівень А), 22 години (ІІ семестр 2020-2021 н.р.); 

Навчальна практика, 20 годин (ІІ семестр 2020-2021 н.р.); 

Фінанси підприємств, 20 годин (ІІ семестр 2020-2021 н.р.); 

2. Фінанси, гроші та кредит, 88 годин (ІІ семестр 2019-2020 н.р.); 

Інвестування, 20 годин (ІІ семестр 2019-2020 н.р.); 

Фінанси підприємств, 20 годин (ІІ семестр 2019-2020 н.р.); 

Страхування, 67 годин (І семестр 2019-2020 н.р.); 

3. Фінанси, гроші та кредит, 88 годин (ІІ семестр 2018-2019 н.р.); 

Фінанси підприємств, 94 години (ІІ семестр 2018-2019 н.р.); 

4. Економіка підприємств, 37 годин (І семестр 2017-2018 н.р.); 

Фінанси гроші та кредит: Гроші та кредит, 50 годин (ІІ семестр 2017-

2018 н.р.); 

http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/scientific-achievements-of-modern-society_4-6.12.19.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/scientific-achievements-of-modern-society_4-6.12.19.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/perspectives-of-world-science-and-education_30-31.10.19.pdf


5. Навчально-ознайомча практика, 17 годин (ІІ семестр 2016-2017 

н.р.). 

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 

+ 
1. Керівництво студентами, які зайняли призові місця, та 

робота у складі журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Інвестування» у 2019-2020 н.р.; 

2. Керівництво студентами, які зайняли призові місця, та 

робота у складі журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Фінансовий менеджмент» у 2019-2020 н.р.; 

3. Керівництво студентами, які зайняли призові місця у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами 

у 2019/2020 н.р.: Транспортне підприємництво, Підприємництво, 

Управління фінансово-економічною безпекою; 

4. Керівництво студентами, які зайняли призові місця у І етапі 

Всеукраїнського студентського конкуру бізнес-проектів «Бізнес-

трамплін» 2019-2020. 

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) 

+ 
З 2013 року працює ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія 

«Фенікс» 

Разом досягнень у професійної діяльності: 9  



 

 


