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доцент кафедри менеджменту, бізнесу та 
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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. Підвищення кваліфікації персоналу в сучасних умовах та розвиток 
тенденцій корпоративних освітніх процесів / Панкратова О.М. // 
Економіка та суспільство: Економіка та суспільство: Електронний 
журнал, фахове видання.  – 2021. –  Випуск 25. – Режим доступу до 
ресурсу: 
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/232 
2. Панкратова О.М. Підвищення ролі конкурентоспроможності 
національної економіки як фактор економічного зростання в умовах 
глобалізації / О.М. Панкратова // Інфраструктура ринку. Електронний 
науково-практичний журнал. –  Випуск 52. – C. 37-41. – Одеса. –  
2021. – [Електронний режим доступу] http://www.market-
infr.od.ua/uk/52-2021 
3. Панкратова О.М. Необхідність попереднього аналізу зовнішнього 
середовища діяльності фірми / О.М. Панкратова // Інфраструктура 
ринку. Електронний науково-практичний журнал. –  Випуск 31. – C. 
342-348. – Одеса. –  2019. – [Електронний режим доступу] 
http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019 
4. Панкратова О.М. Аналіз фінансування інтелектуального капиталу: 
Україна та країни світу / О.М. Панкратова // Економічний простір : 
Збірник наукових праць. – № 131. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – С. 32-40. 
5. Панкратова О.М. Вплив інтелектуального капиталу на інноваційний 
розвиток країн / О.М. Панкратова // Економічний простір : Збірник 
наукових праць. – № 130. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – С. 23-35. 
6. Панкратова О.М. Інституційна обумовленість інноваційного 
розвитку суб'єктів господарювання / О.М. Панкратова // Економічна 
теорія та право : зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 
Право, 2017. – № 1 (28). – 42-51. 
7. Панкратова О.М. Інноваційна діяльність як інструмент зростання 
національної економіки / О.М. Панкратова // Економічний простір : 
Збірник наукових праць. – № 1118. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. 
– С. 117-125. 

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. Інституційні трансформації суб’єктів господарювання в умовах 
інноваційної економіки: чинники та напрями : колективна монографія 
/ за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 
456 с. (Панкратова О.М. – підрозділ «Інтеллектуальні ресурси як 
фактор інституціонального розвитку». – С. 64-99).  
2. Фінансово-економічний потенціал України як складова 
глобалізаційно-інтеграційних процесів : колективна монографія / 
[авт.кол.: Дорошенко Г.О., Ярошенко Л.В., Ярмак О.В., Пенська І.О. 
та ін.]; за заг. ред. Г.О.Дорошенко. – Харків: Видавництво «НТМП», 
2015. – 314 с. (Панкратова О.М. – розділ ІІ «Вплив глобалізації на 
динаміку, форми та стратегії міжнародного економічного 
співробітництва». – С. 15–51).  

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. Панкратова О.М., Ярмак О.В., Черняєва Г.О. Мікроекономіка. 
Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, галузей знань 
07«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 056 
«Міжнародні економічні відносини». – ХІФ КНТЕУ, 2019. – 324 с. 
2. Панкратова О.М. Зовнішньоекономічна діяльність. Методичні 
рекомендації щодо організації самостійної позааудиторної роботи для 
студентів денної форми навчання підготовки бакалаврів галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 056 «Міжнародні 
економічні відносини» – ХІФ КНТЕУ, 2019. – 94 с.  
3. Панкратова О.М., Ярмак О.М. Інституціональна економіка. 
Навчальний посібник  з дисципліни «Інституціональна економіка», 
для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка ті 
підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна 
економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – ХІФ КНТЕУ, 
2018. – 171 с. 



4. Панкратова О.М., Матросова Л.Н., Ярмак О.В. Макроекономіка. 
Навчальний посібник  з дисципліни «Макроекономіка», для студентів 
денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня – 
бакалавр, галузей знань 07«Управління та адміністрування», 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальностей 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
073 «Менеджмент», 056 «Міжнародні економічні відносини». – ХІФ 
КНТЕУ, 2018. – 270 с. 

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. Панкратова О.М. Розвиток тенденцій корпоративних освітніх 
процесів / І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 
стан, проблеми та перспективи розвітку бізнесу, фінансово-кредитних 
та облікових систем». – 26 травня 2021 р. – Харків: ННІ 
«Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
2. Панкратова О.М. Глобальний договір як критерій вибору ринкової 
поведінки // VII Мжнародна науково-практична конференція 
«Реформування економіки ті фінансової системи країни: глобальні та 
лоальні аспекти». – 5-6 лютого 2021 р. – Запоріжжя: Класичний 
приватний університет. – C. 26-29. 
3. Панкратова О.М. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку 
міжнародного бізнесу // Economic security: state, cluster, enterprise: 
International scientific conference (December 25-26, 2020. Lisbon, 
Portugal).– C. 5-9. 
4. Панкратова О.М. Проблеми українських вузів: чому студенти їдуть 
вчитися за кордон // Забезпечення якості вищої економічної освіти : 
сучасний стан та перспективи: зб. Матеріалів VI Наук.-метод. конф. 
(Харків, 15 лют. 2019 р.). – Харків: ХІФ КНТЕУ, 2019. – 159 с. – С. 40-
43. 
5. Панкратова О.М., Ярмак О.В. Роль викладача у формуванні 
життєвої позиції студента в процесі змішаного навчання // Теорія та 
практика реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти : 
збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному 
семінарі з елементами вебінару (м. Харків, 28 лютого 2019 р.) / 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : 
ХТЕІ КНТЕУ, 2019. – 80 с. – С. 52-53. 



6. Панкратова О.М. Положення та перспективи середнього класу в 
Україні // Materials of the XV International scientific and practical 
Conference Areas of scientific thought- 2018/2019, December 30, 2018 – 
January 7, 2019 Economic science : Sheffield. Science and education LTD. 
– P. 51-54. 
7. Панкратова О.М. Інноваційна активність підприємницьких 
структур як фактор успіху економічного зростання країни // 
Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та 
можливості розвитку: тези доповідей ХІ симпозіуму / Міністерство 
освіти і науки України ; Харківський інститут фінансів КНТЕУ      (22 
листопада 2018 р.) [Міністерство освіти і науки України, Харківський 
інститут фінансів Київського національного торговельно-
економічного університету].  – Харків : ХІФ КНТЕУ, 2018. – С. 193-
195. 
8. Панкратова О.М., Шевченко В.М. Система забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства // Проблеми та перспективи 
розвитку фінансових систем в контексті євроінтеграційних процесів : 
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 
здобувачів вищої освіти і молодих учених. Харків: ХІФ КНТЕУ, 2018. 
– 346 с. – С. 214-215. 
9. Панкратова О.М., Анцибор М.С. Процес покращення 
інвестиційного клімату в Україні // Проблеми та перспективи 
розвитку фінансових систем в контексті євроінтеграційних процесів : 
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 
здобувачів вищої освіти і молодих учених. Харків: ХІФ КНТЕУ, 2018. 
– 346 с. – С. 190-191. 
10. Панкратова О.М. Цінність та суть освіти: вимоги сучасного світу // 
Забезпечення якості вищої економічної освіти : сучасний стан та 
перспективи: зб. Матеріалів V Наук.-метод. конф. (Харків, 9 лют. 2018 
р.). – Харків  : ХІФ КНТЕУ, 2018. – 424 с. – С. 380-383. 

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) 

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  

 
 


