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Звіт  

кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій 

про рoботу за 2021-2022 навчальний рік 

 

1. Концепція освітньої діяльності кафедри за спеціальністю  073 

«Менеджмент» 

 
В умовах глобалізації економічних процесів, підвищення конкуренції, мобільності 

персоналу, швидких економічних і технологічних змін, самостійної роботи підприємств на 

внутрішньому та  зовнішньому  ринках продукції, товарів і послуг зростає потреба в наявності 

кваліфікованих фахівців з менеджменту, здатних ефективно управляти діяльністю підприємств, 

компетентно вести переговори, укладати комерційні угоди, здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність відповідно до  міжнародних норм і стандартів, проводити глибокі наукові 

дослідження, розробляти стратегію і тактику роботи підприємств і реалізовувати науково 

обґрунтовані управлінські рішення. 

Кафедра готує студентів до успішної професійної кар’єри менеджера, відкриваючи їм нові 

міжнародні горизонти, сприяючи підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом формування 

сучасного бачення, глобального мислення, яке відповідає моральним, етичним і правовим 

нормам. Другою складовою місії кафедри є розробка і публікація високоякісних навчально-

методичних матеріалів на базі науково-прикладних досліджень, що сприятиме забезпеченню 

існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації. Третя складова – бути інноваційною, 

стратегічно орієнтованою до комунікацій кафедрою, що уможливлює поширення знань для 

студентської аудиторії та зацікавлених сторін і розвиває студентоцентристську направленість 

навчання. 

У 2022 році  у зв’язку із агресією росії та воєнним станом в Україні відбулося деяке 

переформатування роботи всього колективу, що здійснило вплив на результати діяльності 

кафедри, але це не завадило колективу кафедри самовіддано працювати в складних умовах та 

виконувати якісно свої обов’язки. 

  

2. Динаміка контингенту студентів та профорієнтаційна робота 
 

Формування контингенту студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» є одним із 

найважливіших завдань колективу кафедри. Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту, 

бізнесу та професійних комунікацій спрямована на забезпечення виконання ліцензійних 

обсягів прийому студентів. Задля оптимального формування контингенту студентів всі 

зусилля зосереджені на оптимізації обсягів прийому на навчання з урахуванням потреб ринку 

та ситуації, що склалася в умовах пандемії на основі прогнозу та моніторингу, посилення 

індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи, розвитку стратегічного партнерства 

кафедри із загальноосвітніми закладами, провідними підприємствами та організаціями, 

соціальними структурами. 

З метою поширення інформації про підготовку фахівців зі спеціальності менеджмент та 

для допомоги випускникам у працевлаштуванні керівництво інституту і викладачі кафедри 

зустрічаються з юридичними особами відповідного профілю, проводячи рекламні заходи, 

залучають їх для проходження виробничої практики студентів.   

У 2020-2021 н. р. на кафедрі навчалися 74 студенти, із яких 53  – на першому рівні освіти 

(бакалаврат), 21 – на  другому рівні освіти (магістратура. У 2021-2022 н. р. на кафедрі 

навчалися  84 студента, із яких 63  – на першому рівні освіти (бакалаврат), 21 – на  другому 
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рівні освіти (магістратура) (таблиця 1). Ліцензійний обсяг прийому складає 75 осіб 

(бакалаврат) та 40  осіб (магістратура). 

 

Таблиця 1  

Динаміка контингенту студентів кафедри  

2020-2021 н.р. – 2021-2022н.р. 

БАКАЛАВРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2020- 
2021 

2021-
2022 

різни
ця 

2020- 

2021 

2021-

2022 

різни 

ця 

2020- 

2021 

2021-

2022 

різни

ця 
 

8 11 +3 40 34 -6 5 4 -1 денне 

   2 14 +12    заочне 

МАГІСТРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2020- 
2021 

2021-
2022 

різни
ця 

2020- 

2021 

2021-

2022 

різни 

ця 

2020- 

2021 

2021-

2022 

різни

ця 
 

6 2 -4 15 0 -15 - - - денне 

- - - - 19 +19 - - - заочне 

 
Як бачимо з таблиці 1, контингент  студентів кафедри у 2021/2022 навчальному році 

зменшився на денній формі навчання, що, в першу чергу, було пов’язано з реорганізацією 

Інституту банківської справи, але збільшився за заочною формою, оскільки її було започатковано 

з 2021/2022 навчального року за новою ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» та 

було здійснено набір за прискореною формою навчання на першому (бакалаврському) рівні. По-

друге, враховуючи реальну ситуацію, зумовлену пандемічними карантинними обмеженнями, 

завдяки яким можливість відвідування шкіл та коледжів фактично унеможливлювалась протягом 

року а також, відсутністю доступу у приміщення інституту, профорієнтаційна робота 

проводилась дистанційно.  

 Основними формами профорієнтаційної роботи, яка проводилась викладачами кафедри 

є: 

 Поширення інформації про заходи в інституті, університеті та на кафедрі через соціальні 

мережі, зокрема, на сторінці кафедри, на сторінках викладачів, на сторінках студентів та 

випускників інституту; 

 Підтримання особистих контактів із вчителями та учнями шкіл (Харківського району та     

м. Харкова), де навчаються діти викладачів кафедри, зокрема, надсилання інформації про онлайн 

–марафон для абітурієнтів; 
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 Залучення студентів до поширення інформації серед свої друзів, у школах, у яких вони 

навчались. Протягом 2021-2022 навчального року профорієнтаційна робота кафедри 

менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій (далі – кафедра) проводилась відповідно до 

Плану роботи кафедри та завдань «Каразінського банківського інституту» ХНУ імені 

В.Н.Каразіна (далі – Інститут).   

 На виконання поставлених завдань на навчальний рік, співробітниками кафедри було 

здійснено: 

  Особисте налагодження співпраці в різних формах з понад 8 навчальними закладами 

середньої освіти і 2 закладами передвищої освіти, в тому числі за межами Харківського регіону 

(протягом року). Проведено зустрічі щодо налагодження співпраці між навчальними закладами, 

проінформовано про спеціальності кафедри учнів, керівництво та НПП  закладів середньої та 

передвищої освіти м.Харкова та Харківської області, м. Полтава, м. Лубни Полтавської області, 

Софіївського, Криничанського, Пятихацького, Василівського, Синельниківського, 

Криворізького, Апостолівського районів Дніпропетровської області, м. Тернопіль,                               

м. Кропивницький, м.  Лубни, налагоджено контакти з управлінським складом Галицької міської 

ради Івано-Франківської області та старостинських округів району, Тернопільським 

кооперативним фаховим коледжем, Кропивницьким будівельним коледжем,  Лубенським 

лісотехнічним фаховим коледжем.; 

Посилено роботу із залучення на навчання осіб з окупованих територій і лінії 

розмежування; 

Участь у презентації Інституту в новому статусі в Днях відкритих дверей та  опрацювання 

отриманих контактів  за результатами реєстрації осіб в заході. 

Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців з менеджменту для 

посилення і поглиблення професійних компетенцій здобувачів; 

Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випускниками 1 освітнього ступеню 

щодо продовження навчання на відповідних програмах Інституту магістерського рівня;  

Оновлення інформаційного ресурсу, призначеного для підвищення кваліфікації вчителів 

з технологій та організації дистанційного навчання школярів; 

Розширено напрямки співпраці Інституту в новому статусі з банківськими установами, 

підприємствами, організаціями; 

Через спілкування з випускниками у місцях проведення ЗНО, де викладачі кафедри 

приймали участь у якості інструкторів; 

Налагодження індивідуальних контактів з потенційними абітурієнтами  в межах 

особистих взаємозв’язків співробітників. 

У 2021/2022 н. р. в цілях підвищення контингенту було створено «Юнацьку школу 

лідерства» для дистанційного навчання учнів випускних класів ЗОШ IIII ступенів, гімназій, ліцеїв 

тощо на базі кафедри. На засіданні кафедри (Протокол № 4 від 16.11.21 ) затверджено Положення 

про Юнацьку школу лідерства та план роботи школи.  

У 2021/2022 н. р. викладачі кафедри прийняли участь у проведенні «Ночі науки», що має 

велику значимість як профорієнтаційний захід. Для абітурієнтів у якості привабливості та 

зацікавленості було проведено гру з фінансової грамотності, були презентовані навчальні 

посібники, розроблені викладачами кафедри, роздавались інформаційні листи. Відчувалась 

зацікавленість абітурієнтів освітніми програмами, за якими навчаються студенти спеціальності 

073 Менеджмент. 
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Крім того, на кафедрі з 2021 року  започатковано набір на нову освітню магістерську 

програму за денною та заочною формами навчання «Менеджмент організацій та 

адміністрування», що сприяє значному розширенню діапазону підготовки та працевлаштування 

фахівців з менеджменту не тільки у різних галузях бізнес-сфери, а й у соціальному 

підприємництві.  

У 2022 році на кафедрі було заключено двосторонній договір між  Харківським 

національним університетом імені В.Н. Каразіна (ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна) та 

Балтійською Міжнародною академією (БМА, Рига, Латвія) про спільну підготовку магістра з 

Програми дводипломної магістерської освіти за програмою «Управління підприємницькою 

діяльністю та адміністрування» // «Менеджмент організацій та адміністрування» від 15 лютого 

2022 року, що сприятиме отриманню студентами подвійного диплому на освітньому ступені 

«магістр», що, на нашу думку, також сприятиме збільшенню обсягу контингенту. 

Для підвищення контингенту студентів у 2021 році було розроблено та затверджено нову 

ОПП «Цифровий менеджмент в бізнесі». Програма ґрунтується на фундаментальній 

управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до ефективного 

управління бізнесом в умовах цифрової економіки шляхом теоретичного навчання та практичної 

підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Програма містить 

набір дисциплін в області економіки, менеджменту, комп’ютерних технологій, що сприяє 

забезпеченню навичок прийняття управлінських рішень в організаціях (підприємствах), готових 

до цифрової трансформації бізнесу в Україні в умовах глобалізації економіки. 

Основним фокусом освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють економічним 

мисленням, теоретичними та практичними знаннями, сучасними цифровими технологіями, 

готових впроваджувати цифрову трансформацію в усіх напрямах бізнесу, будувати ефективну 

стратегію цифровізації процесів і технологій управління бізнесом, забезпечувати єдність, 

стійкість і безпеку інфраструктури на всіх рівнях інформаційного простору. 

На 2022/2023 н. р. заплановано в цілях підвищення контингенту проводити наступні 

організаційні форми профорієнтаційної роботи: організація та проведення онлайн екскурсій для 

учнів випускних класів шкіл за програмою «Стань студентом спеціальності «Менеджмент на 1 

день»; організація зустрічей учнів випускних класів зі студентами спеціальності «Менеджмент», 

які приймали участь у міжнародних стажуваннях; активне залучення потенційних абітурієнтів до 

навчання в Юнацькій школі лідерства на базі кафедри; проведення свята «День кафедри» із 

залученням учнів 10- 11 класів; створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо 

працевлаштування випускників; поглиблення співпраці з профільними коледжами та 

технікумами Харківської області та інших регіонів, проведення профорієнтаційних бесід з 

батьками абітурієнтів, залучення викладачів коледжів та технікумів, активізація 

профорієнтаційної роботи щодо навчання за новою освітньою програмою «Цифровий 

менеджмент в бізнесі», розвиток співпраці з навчальними закладами шляхом залучення учнів до 

участі в олімпіадах, науково-пошукової діяльності під керівництвом викладачів інституту, 

конкурсів, конференцій, посилення роботи щодо внутрішньої профорієнтації серед студентів 4-

го курсу тощо. 
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3. Кадрове забезпечення 
 

Основні стратегічні напрями розвитку сучасної освіти в Україні – це послідовна інтеграція 

до європейського освітнього простору. Компетентність, відповідальність, здатність здійснювати 

професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного 

зростання – це ті якості, що характеризують сучасного викладача-науковця.  

В основу кадрової політики на кафедрі  покладено принцип підбору висококваліфікованих 

викладачів, які систематично підвищують кваліфікацію, займаються науково-дослідною 

роботою.  

Підготовку студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» у 2022-2023 н.р. здійснювало 16 

викладачів кафедри, у т.ч. 1 професор, доктор економічних наук, 13 доцентів кандидатів 

економічних наук, 1 старший викладач. 

Доцільно відзначити, що викладачі кафедри значно підвищили свою активність та свій 

рівень відповідно до встановлених ліцензійних вимог у порівнянні з минулим роком. 

Самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних  працівників 

станом на 15.06.2022 року відповідно до ліцензійних вимог надано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних  працівників 

станом на 15.06.2022 р. 
 

ПІБ, НПП Посада Вимоги 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Раз

ом 

Грінько А.П. Зав. 

кафедри 

+  + +   + + + +  +  +     +  10 

Торяник Ж.І. Доцент +  + +      +  +  +     +  7 

Ізюмцева Н.В. Доцент  +  + +    +  +  +  +     +  8 

Христофорова 

О.М. 

Доцент  +   +      + + +       +  6 

Новікова Т.В. Доцент + +  +      + + +       +  7 

Панкратова 

О.М. 

Доцент  +  + +        +       +  5 

Малафєєв Т.Р. Доцент  + + + +      + + +       +  8 

Морозова Н.В. Заст.директора +  + +        +   +    +  6 

Чхеайло А.А. Заст.директора +   +      + +        +  5 

Шевченко В.І. Доцент  +   +      +  + + +     +  7 

Семенченко Т.О. Доцент  +  + +      +  + +      +  7 

Топалова С.О. Доцент    +        +       + + 4 

Чернявська І.С. Ст. 

викладач 

+  + +        + + +     +  7 

Даудова Г.В. Доцент  +        +  + +       + + 6 

Швидка О.Б. Доцент   + +         + +      + 5 

Петренко Н. В. Доцент +  + +        +       + + 6 

  

Отже, майже всі (окрім Топалової С.О.) викладачі кафедри, що забезпечують навчальний 

процес мають відповідність вимогам більше ніж 4 пунктам. 

Завідувач кафедри д.е.н., професор Грінько А.П. є членом НМК при Міністерстві освіти і 

науки України у галузі 07 «Управління та адміністрування», у грудні 2021 року входила до складу 

підгрупи з обліку та фінансів робочої групи з питань методичного, організаційного та 

аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування «Науково-методичного 

центру вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України та є гарантом 
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ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» на другому (магістерському) равні, к.е.н., 

доцент Торяник Ж.І. – гарант ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» на першому 

(бакалаврському) рівні, к.е.н., доцент Панкратова О.М. – гарант ОПП «Цифровий менеджмент в 

бізнесі».  

Однією з основних форм підвищення кваліфікації викладачів є стажування, яке 

передбачає:    

- ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі управління та 

адміністрування; 

- ознайомлення з новітніми технологіями навчання з метою підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри проводиться щорічно згідно з планами.      

Викладачі та співробітники кафедри відповідно до нормативних вимог для підтримання на 

актуальному рівні професійних знань  підвищували свою кваліфікацію за різними напрямами, 

про що свідчать дані таблиці 3: 

 

Таблиця 3 

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри 

 

 

Прізвище, імя, 

по батькові 

НПП 

Місце 

підвищення 

кваліфікації 

Якого виду навчання, Кількість 

годин 

Результат 

(сертифікат, 

свідоцтво тощо) 

Грінько А.П. Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі  

Магістр за спеціальністю «Харчові 

технології», 

90 кредитів 

 Диплом М 19 № 

128135),  2019 р. 

Грінько А.П. Курси 

підвищення 

кваліфікації 

ХДУХТ  

 «Інформаційно-комунікаційні 

методи менеджменту в освіті», з 24. 

06. 2020- 29. 07. 2020 р. (180 годин). 

 Сертифікат № ХА  

0156330/000245-20 

від 29.07.2020 

Грінько А.П.  Через 

платформу 

PROMETHEUS 

 Тренінг експертів НАЗЯВО  Експерт НАЗЯВО 

Грінько А.П.  Національна 

комісія зі 

стандарту 

державної мови  

Склала екзамен з української мови 

на 93 бали 

Серійний номер 

державного 

сертифіката 

УМД N 00088950 

від "21" 01 2022 р. 

N 18 

Грінько А.П.  The European 

Academy of 

Sciences Ltd 71-

75 Street Covent 

Garden London 

WC2H 9JQ 

Участь у міжнародному науковому 

проекті «Temporality of digital 

civilization as an attribute of a public 

system» TDCAPS 2021-2026  

Сертифікат  від 

15.11.2021  
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UNITED 

Kingdom  

Панкратова 

О.М. 

ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Проходження курсів підвищення 

кваліфікації за освітньою програмою 

«Організація підсумкового контролю 

знань у дистанційному форматі на 

базі LMS Moodle» - 30 год. (1 кредит 

ЄКТС)  

Сертифікат №0207-

832 від 16.12.2020. 

Панкратова 

О.М. 

ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Проходження курсів підвищення 

кваліфікації за освітньою програмою 

«Українська мова в професійному 

спрямуванні» - 210 год. (7 кредитів 

ЄКТС)  

Сертифікат №0207-

961 від 06.05.2021. 

 

Панкратова 

О.М. 

Університет 

НОВА (Лісабон, 

Португалія) 

Міжнародна наукова конференція 

“"Economic  

security: state, cluster, enterprise" на 

базі Вищої школи бізнесу та 

економіки - 15 hours (0,5 ECTS 

credit) 

Сертифікат б/н 

Certificate of 

participation 

25-26.12.2020 

Панкратова 

О.М. 

Запоріжжя: 

Класичний 

приватний 

університет. 

VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Реформування 

економіки та фінансової системи 

країни: глобальні та локальні 

аспекти». - 15 год. (0,5 кредита 

ECTS) 

Сертифікат 

учасника із 

зазначенням обсягу 

підвищення 

кваліфікації 

5-6.02.2021 

Панкратова 

О.М. 

Національна 

комісія зі 

стандартів 

державної мови  

Склала екзамен з української мови  Серійний номер 

державного 

сертифіката 

УМД N 00029940 

від "28" 09 2021 р. 

N 197 

Морозова  

Н. Л. 

The conference is 

included in the 

Academic 

Resource Index 

ResearchBib 

catalog; 

Stockholm, 

Kingdom of 

Sweden 

I International Scientific and 

Theoretical Conference “Technologies 

and strategies for the implementation of 

scientific achievements” 

(0,1 ECTS credits) 

Сертифікат участі, 

травень 2022 р.  

Морозова  

Н. Л. 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference, 

II International Scientific and Practical 

Conference  «Education and Science of 

Today:  Intersectoral and development 

sciences» (0,2 ECTS credits) 

Сертифікат участі, 

29 жовтня  2021 р.  
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CAMBRIDGE, 

UK 

 

Морозова Н.Л. International 

Scientific and 

Practical 

Conference, 

Тоkyо, 

Giappone 

VII International Scientific and 

practical conference “Science. 

innovations and education: problems 

and prospects” (0,8 ECTS credits) 

Сертифікат участі, 

9-11 лютого 2022 р.  

жовтня  2021р.  

Морозова Н.Л. ХНУ імені 

В.Н.Каразіна  

Підвищення кваліфікації в Центрі 

післядипломної освіти за освітньою 

програмою «Школа педагогічної 

новатики» з 31.03.2021 по 23 червня 

2021 (150 годин) 

Сертифікат №0207-

1028 від 23.06.2021 

Семенченко 

Т.О. 

 Вищий  

навчальний 

заклад 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі» 

Підвищення кваліфікації  за 

програмою «Інноваційні методи 

навчання»- 180 год - (6 кредитів 

ECTS) 

свідоцтво ПК 

01597997\00429-2021 

2021р. (180 год.) 

Семенченко 

 Т. О. 

ХНУ імені 

В.Н.Каразіна  

ННІ 

“Каразінський 

банківський 

інститут” 

навчання в магістратурі за 

спеціальністю  073 “Менеджмент” 

ОПП “Менеджмент організацій та 

адміністрування” 

 

 З вересня 2021року 

Семенченко 

Т.О. 

Grade Education 

Center 

Lessons for the future, online 

conference for English teachers, 

 6 hours 

 

сертифікат участі: 

11 червня 2022 р 

Ізюмцева Н.В. Курси іноземної 

мови Дмитра 

Кривошеева 

iMova 

Підвищення кваліфікації з вивчення 

іноземної мови - 180 годин 

Certificate № 

03.08.2020.1 

General English 

180 годин 

Ізюмцева Н.В. International 

scientific and 

practical 

conference 

Buenos Aires 

Active participation in the 4th 

International scientific and practical 

conference. Editorial EDULCP. Buenos 

Aires, Argentina - 24 hours (0,8 ECTS 

credit) 

 

Сертифікат б/н 

Certificate of 

participation 

7-9 березня 2021 
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Ізюмцева Н.В. International 

scientific and 

practical 

conference 

Cognum 

Publishing 

House. London, 

United Kingdom 

Active participation in the international 

scientific – practical 9th International 

scientific and practical conference. 

Cognum Publishing House. London, 

United Kingdom- 24 hours (0,8 ECTS 

credit) 

 

Сертифікат б/н 

Certificate of 

participation 7-9 

квітня 2021 

Ізюмцева Н.В. International 

scientific and 

practical 

conference 

Hamburg, 

Germany 

Active participation in the 3th 

International Scientific and Practical 

Conference «Scientific Community: 

Interdisciplinary Research» in 

Hamburg, Germany - 12 hours 

 

Сертифікат б/н 

Certificate of 

participation 

16-18 березня 

2021 

Ізюмцева Н.В. International 

scientific and 

practical 

conference 

Perfect 

Publishing. 

Toronto, Canada 

Active participation in the 7th 

International scientific and practical 

conference. Perfect Publishing. 

Toronto, Canada - 24 hours (0,8 ECTS 

credit) 

 

Сертифікат б/н 

Certificate of 

participation 

 24-26 березня 

2021 

Ізюмцева Н.В. ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

Експрес-курс Харківського 

національного Університету ім. В.Н. 

Каразіна, Центр електронного 

навчання, «Організація підсумкового 

контролю знань у дистанційному 

форматі на базі LMS Moodle» ( 30 

год.) 

Сертифікат №0207-

816  

від 16.12.2020 

Ізюмцева Н.В. II Міжнародна 

програма 

підвищення 

кваліфікації 

керівників 

закладів освіти і 

науки, а також 

педагогічних та 

науково-

педагогічних 

працівників  

“Разом із Визначними Лідерами 

Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості 

та Трансформації Оточуючого 

Світу". Обсяг (тривалість) навчання: 

180 годин/6 кредитів ECTS, з них 15 

годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту 

ECTS. 

12 серпня-12 жовтня 

2021  

Сертифікат 

міжнародного зразка 

№2188 

 

Христофорова 

О.М.  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна  

ННІ 

“Каразінський 

банківський 

інститут” 

навчання в магістратурі за 

спеціальністю  073 “Менеджмент”, 

ОПП “Менеджмент організацій та 

адміністрування” 

З вересня 2021року 
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Новікова Т.В. ХНУ імені  

В.Н. Каразіна  

Підвищення кваліфікації в Центрі 

післядипломної освіти за освітньою 

програмою «Школа педагогічної 

новатики» з 31.03.2021 по 23 червня 

2021 (150 годин) 

Сертифікат №0207-

1030 від 23.06.2021 

Новікова Т.В. ТОВ «МСБ 

ФІНАНС 

Проходить стажування за темами:  

Заощадження як джерело і фінансове 

обмеження інвестицій 

Зв'язок монетарної політики з 

бюджетно-податковою та валютною 

політикою. 

Інвестиційне консультування. 

Фінансова інженерія та основи 

конструювання цінних паперів. 

Цілі і завдання фінансового 

менеджменту міжнародних 

корпорацій, зарубіжних та спільних 

підприємств та підприємств, що 

пов’язані з іноземними партнерами  

загальний 

запланований обсяг 

– 180 годин, 

виконано на звітну 

дату 90 год. 

 квітень 2022- 

жовтень 2022 р.р. 

Новікова Т.В. ФГВ  «Система гарантування вкладів: 

основи і практики» курc для тренерів 

з фінансової грамотності 

 

Вересень 2021 

Малафєєв Т.Р. ФГВФО Система гарантування вкладів: 

основи і практики. курс для тренерів 

Вересень 2021 

 

Малафєєв Т.Р. ХНУ імені  

В.Н. Каразіна  

 

Підвищення кваліфікації в Центрі 

післядипломної освіти за освітньою 

програмою «Школа педагогічної 

новатики» з 31.03.2021 по 23 червня 

2021 (150 годин) 

Сертифікат №0207-

1027 від 23.06.2021 

Шевченко В.І. APREI Участь у науковому дослідженні 

«Ціннісні орієнтири українського 

студентства» як організатор фокус-

групи  та пройшла тренінг (16 год.) 

Сертифікат 

учасника міжнародного 

 проєкту Erasmus+ 

620395-EPP-1 

-2020-1-UA-EPPJMO 

-SUPPA 

17.05.2021 
 

Чхеайло А.А. Україна - 

Польща- 

Словенія  

(дистанційно) 

Міжнародне стажування «Новації 

вищої освіти України та ЄС в 

сучасному інформаційному 

суспільстві», 180 годин  (01 грудня 

2020 року – 26 лютого 2021 року) 

Сертифікат 

№056.02/2021-EU 

від 26.02.2021 
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Чернявська І.С. Вищий 

навчальний 

заклад 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі» 

Підвищення кваліфікації  за 

програмою «Інноваційні технології 

навчання у вищій школі»- 180 год - 

(6 кредитів ECTS) 

 

свідоцтво ПК 

01597997\00435-

2021 

26.04.2021- 

11.06.2021 (180 

год.) 

 

Чернявська І.С. ХНУ імені  

В.Н. Каразіна  

ННІ 

“Каразінський 

банківський 

інститут” 

навчання в магістратурі за 

спеціальністю  073 “Менеджмент” 

ОПП “Менеджмент організацій та 

адміністрування” 

 

 З вересня 2021року 

 

На кафедрі в ракурсі забезпечення систематичного ознайомлення та отримання нових 

фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузях національної  економіки,  

інформаційних технологій та впровадження їх результатів у навчальний процес здійснювались 

різноманітні напрями  підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького 

складу: 

Троє співробітників кафедри – Христофорова О.М., Семенченко Т.О., Чернявська І.С. для 

отримання диплому за спеціальністю кафедри навчаються в магістратурі за освітньою програмою 

«Менеджмент організацій та адміністрування»;  

А. Грінько, О. Панкратова, Т.Малафєєв, Т.Новікова прийняли участь у вебінарі на тему 

«Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації», де розглядались відповіді на питання 

щодо Технічних та наукових критеріїв якості наукового видання. ISSN, doi, impact factor, які 

можуть бути варіації останнього; Як порівняти видання та обрати краще для публікації 

результатів досліджень; Як перевірити чи індексується видання у Web of Science Core Collection: 

Оформлення публікації; Публікаційний процес; Різні бізнес-моделі видання, як друкуватися 

безкоштовно) 12 жовтня 2021 року; 

А. Грінько прийняла участь у роботі Круглого столу 27-28 вересня 2021 на базі 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, головною метою якого стало 

вдосконалення стандартів вищої освіти з урахуванням розвитку спеціальності галузі знань07 

«Управління та адміністрування», а також вирішення проблемних питань, що виникали в різних 

ЗВО при розробці навчальних планів, ОПП та в процесі проходження акредитацій; 

А. Грінько з метою посилення практико-орієнтованої складової навчального процесу на 

кафедрі менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій на запрошення Харківського 

регіонального фонду підтримки підприємництва та Державної податкової служби у Харківській 

області разом зі студентами КБІ взяли участь у презентації нового освітнього онлайн проєкту 

«Tax School», що сприятиме підвищенню обізнаності та податкової культури ведення 

підприємницької діяльності; 

А. Грінько з 1.12.21 – 15.12.21 року приймала участь у якості Члена робочої групи з обліку 

та фінансів з питань методичного, організаційного та аналітичного  забезпечення єдиного 

фахового вступного випробування у «Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої 

освіти» Міністерства освіти і науки України; 
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Н. Ізюмцева прийняла участь у II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників 

“Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і 

Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу" (12 

серпня-12 жовтня 2021 року). Обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів ECTS, з них 15 

годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS. Програма була спрямована на формування у 

здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей, зокрема, критичного та 

системного мислення, читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, здатності логічно обґрунтувати позицію, творчості, ініціативності, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатності співпрацювати з іншими людьми; використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому просторі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей 

(фахових методик, технологій тощо); створення безпечного та інклюзивного освітнього 

середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; мовленнєву, цифрову, 

комунікаційну, інклюзивну, емоційно-етичну компетентність; опанування новітніми 

технологіями, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку економіки, 

підприємства, організації та установи(для працівників закладів професійної(професійно-

технічної освіти); розвиток управлінської компетентності(для керівників закладів освіти, 

науково-методичних установ та їх заступників); 

Т.Малафєєв, Т.Новікова та Н.Морозова пройшли підвищення кваліфікації за освітньою 

програмою «Школа педагогічної новатики» обсягом 5 кредитів ECTS з 31 березня 2021 року по 

23 червня 2021 року; 

О. Панкратова пройшла курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою 

«Українська мова в професійному спрямуванні» - 210 год. (7 кредитів ЄКТС) у ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, сертифікат №0207-961 від 06.05.2021: 

Г. Даудовою проведено онлайн-лекцію у якості залученого працівника для студентів 2-4 

курсів економічного факультету ХНУ ім. Каразіна на тему «Управління територіальним 

розвитком крізь призму бюджетної децентралізації»; 

Г.Даудова прийняла участь як представник роботодавців в акредитації  освітньо-наукової 

програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки докторів філософії ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти ННІ «Інститут державного управління»  ХНУ ім. В.Н.Каразіна, а 

також освітньої програми «Управління та адміністрування регіональних економічних систем) 

магістерського рівня вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського. 

О. Христофорова склала екзамен з англійської мови, що засвідчує  володіння мовою на 

рівні FCE В2 (25.09.21 р., сертифікат 81T19X219DP07) 

Г. Даудова склала екзамен з української мови на 92 бали, який було проведено  

Національною комісією зі стандартів державної мови (22.11.2021 р.) 

А. Грінько склала екзамен з української мови на 93 бали, який було проведено  

Національною комісією зі стандартів державної мови (13.01.2022 р.). 

О. Панкратова склала екзамен з української мови, який було проведено  Національною 

комісією зі стандартів державної мови (28.09.2021 р.) 

17.02.2022 р. Малафєєв Т.Р. приймав участь у Круглому столі на тему “Розробка 

інформаційної системи з оцінювання ефективності інвестиційних проектів підприємств малого 
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бізнесу” у Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОДА за участю Харківського 

регіонального фонду підтримки підприємництва. 

Крім того, професор Грінько А.П. отримала сертифікат  про участь із зазначенням обсягу 

підвищення кваліфікації  (28 годин – 0,8 кредита ECTS)   у III Міжнародній науково-практичній 

конференції  «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», 12-14 червня 2022 року, Львів, 

Україна.  

Доцент Шевченко В.І. отримала сертифікат  про участь із зазначенням обсягу підвищення 

кваліфікації  (24 години – 0,8 кредита ECTS) у VI Міжнародній науково-практичній конференції 
“Modern directions of scientific research development”, 24-26 листопада 2021 року,  Чикаго, США. 

Доцент Панкратова О.М. отримала сертифікат про участь із зазначенням обсягу 

підвищення кваліфікації  (15 години – 0,5 кредита ECTS) у VI Міжнародній науковій конференції 

“Сучасні трансформації в економіці та управлінні”, 3-4 червня 2022 року,  Клайпеда, Литва. 

Доцент Морозова Н.Л. отримала сертифікат про участь із зазначенням обсягу підвищення 

кваліфікації  (28 годин - 0,8 кредитів ECTS) у VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS», 9-11 лютого, 

2022 року, Токіо, Японія. 

Доцент Семенченко Т.О. взяла участь в онлайн-конференції для викладачів англійської 

мови за участю світових експертів-практиків, методистів з педагогіки викладання англійської 

мови на тему “Lessons for the future”, 6 год., 11 червня 2022 р. 

14 викладачів кафедри у звітному році стали членами Професійних організацій: 

«Української організації з розвитку менеджменту та бізнесу освіти» (Грінько А.П., Ізюмцева 

Н.В., Малафєєв Т.Р., Морозова Н.Л., Петренко Н.В., Новікова Т.В., Панкратова О.М., Топалова 

С.О., Христофорова О.М., Чернявська І.С., Чхеайло А.А., Швидка О.Б., Шевченко В.І., 

Семенченко Т.О.). 

Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників університету є 

частиною системи забезпечення якості університетської освіти. Визначення рейтингу науково-

педагогічних працівників є механізмом мотивації та стимулювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників, спрямованих на розв’язання актуальних для університету 

завдань у навчально-методичній та  науково-дослідній діяльності. На виконання рішення Вченої 

ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з питання «Про затвердження 

Порядку визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна» від 25.06.2018.р., протокол № 7, і з метою вдосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості було проведено рейтингову оцінку професорсько-

викладацького складу кафедри. Результати рейтингової оцінки здійснювались за Показниками 

для визначення рейтингів науково-педагогічних працівників ХНУ імені В.Н. Каразіна та за 

Пропозиціями оцінки діяльності викладачів, яка враховує особливості Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» за результатами поточного року (максимум 50 

балів). Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників кафедри 

менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій надана в таблиці 4. 
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Таблиця 4    

Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, 

бізнесу та професійних комунікацій 

 

№ Прізвища викладачів кафедри Сума балів за 

показниками 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

Сума балів за 

особливостями  

ННІ «Каразінський 

банківський 

інститут» 

Загальна 

рейтингова 

оцінка 

1. Грінько А.П. 35 50 85 

2. Ізюмцева Н.В. 20 50 70 

3. Торяник Ж.І. 20 50 70 

4. Даудова Г.В. 35 34 69 

5. Панкратова О.М. 30 31 61 

6. Новікова Т.В. 30 31 61 

7. Морозова Н.Л. 10 50 60 

8. Чхеайло А.А. 5 50 55 

9 Шевченко В.І. 10 41 51 

10. Топалова С.О. 20 29 49 

11. Семенченко Т.О. 15 23 48 

12 Христофорова О.М.  5 40 45 

13. Швидка О.Б. - 42 42 

14. Малафєєв Т.Р. 5 38 43 

15. Чернявська І.С. 15 25 40 

 

Результати рейтингу кафедри наведено в таблиці 5. Кількість ставок науково-

педагогічних працівників станом на 1 червня поточного року, що було покладено в основу 

розрахунків, склала 12,25 
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Таблиця 5 

Результати рейтингу кафедри за 2022 рік 

 

Показник 
Одиниця 

обліку 

Балів за 

одиницю 

Кількість 

балів 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВІ КАДРИ    

1. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин 

ставок, зайнятих працівниками):  

докторів наук, професорів  

     кандидатів наук, доцентів 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

 

кількість⋅
5 

кількість⋅
2 

1*5 = 5 

11*2=22 

2. Визнання кваліфікації 

вказати прізвища, посади з урахуванням часток 

ставок та характеристики визнання кваліфікації: 

– членство в НАН України, Національній академії 

педагогічних наук України, Національній академії 

аграрних наук України 

– звання “Заслужений діяч науки і техніки”, 

“Заслужений працівник освіти” „Заслужений 

працівник культури”, „Заслужений винахідник” та 

еквівалентні 

– лауреати Державних премії в галузі науки і 

техніки 

– заслужені професори, науковці, викладачі 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

 

 

 

кількість 

ставок 

 

 

кількість 

ставок 

 

 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок  

 

 

 

кількість⋅
5 

 

 

 

кількість⋅
5 

 

 

кількість⋅
5 

кількість⋅
5 

 

Нагороди і премії протягом поточного 

навчального року за досягнення в методичній і 

науковій роботі (вказати прізвища, назву премії, 

стипендії) 

– обласного рівня: 

• премії І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі „Вища школа 

Харківщини – кращі імена”, 

• іменні стипендії облдержадміністрації видатним 

ученим і талановитим молодим ученим 

– премії університету: 

• імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів 

• за перемогу в університетському конкурсі 

навчальної літератури 

 

 

 

 

кількість 

ставок 

 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

кількість 

ставок 

 

 

 

 

кількість⋅
2 

 

кількість⋅
2 

 

 

кількість⋅
2 

кількість⋅
1 

 

Залучення кафедрою іноземних викладачів до 

викладання курсу (розділу курсу) у поточному 

навчальному році (вказати прізвище, країну, 

кількість годин) 

кількість 

 

 

 

кількість 1 

кількість⋅
10 
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Стажування науково-педагогічних працівників 

кафедри за кордоном тривалістю не менше 3 місяців 

у поточному навчальному році 

 

 кількість⋅
10 

МЕТОДИЧНА РОБОТА    

3. Видання навчальної літератури в попередньому 

календарному році: 

– підручник, рекомендований до друку вченою 

радою університету 

– навчальний посібник, рекомендований до друку 

вченою радою університету 

– електронний (дистанційний) навчальний курс, 

що отримав сертифікат Центру електронного 

навчання 

Додати перелік видань, вказати авторів, 

підкреслити прізвища працівників кафедри, вказати, 

ким надано гриф 

 

 

 

кількість 

кількість  

 

кількість  

 

 

кількість⋅

25 

кількість⋅

3 

 

кількість⋅
10 

 

 

 

 

 

        

 

4. Перемога на університетському конкурсі 

кафедр на краще науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу 

ні 2 - 

5. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• власний веб-сайт кафедри з хостінгом в домені 

університету або веб-сторінка на сайті факультету 

(інституту) із встановленими в університеті вимогами 

щодо змістовного наповнення 

адреса 

сайту/ 

сторінки 

http://kbi.ka

razin.ua/dep

artment/kaf

edra-

menedzhme

ntu-

biznesu-ta-

profesijnix-

komunikaci

j/ 

кількість⋅
3 

3 

 

• наявність на сайті робочих програм навчальних 

дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів 

екзаменаційних білетів, інформаційних, навчальних і 

методичних матеріалів для студентів (відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу). 

Бакалаври 

- 23 

дисципліни

; 

Магістри - 

13 

дисциплін 

кількість⋅
10 

        10 

 

 

НАУКОВА РОБОТА    

 

6. Виконання наукових досліджень, інноваційна 

діяльність, отримання благодійної допомоги для 

зміцнення матеріально-технічного та методичного 

вказати 

номери 

тем, угод, 

контрактів

 

 

 

 

 

 

 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-menedzhmentu-biznesu-ta-profesijnix-komunikacij/
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-menedzhmentu-biznesu-ta-profesijnix-komunikacij/
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-menedzhmentu-biznesu-ta-profesijnix-komunikacij/
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забезпечення освітнього процесу і наукових 

досліджень: 

– при надходженні на рахунок університету за рік 

не менше 40 тис. грн. 

– при надходженні на рахунок університету за рік 

менше 40 тис. грн. 

– фундаментальна або прикладна базова НДР 

     Ініціативна наукова тема кафедри «Стратегія 

розвитку банківського бізнесу» (Дата реєстрації: 23-

01-2022 за номером державної реєстрації  

0122U000518) – всі викладачі кафедри. Керівник – 

Грінько А.П. 

    Участь Грінько А.П. у  науково-дослідній темі  

«Інвестиційні пріоритети розвитку бізнесу в Україні 

в контексті становлення цифрової економіки» 

№ 02-20-21Б № державної реєстрації (0120U101642) 
виконуваної з 01.01.2020р. по 31.12.2021р. кафедрою 

економіки та бізнесу ДБТУ. Керівник Гринько П.Л.      

 

, прізвища 

керівників, 

обсяги 

фінансува

ння в 

минулому 

календарн

ому році 

 

 

кількість×6 

 

кількість×3 

 

кількість×1 

16*1 

 

 

 

 

 

1*1 
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1 

7. Публікація монографій (надати список, 

підкреслити прізвища співробітників кафедри) в 

минулому календарному році 

 

   

8. Публікація наукових статей у минулому 

календарному році, винахідницька діяльність* 

(надати список і ксерокопії перших сторінок 

статей, у вихідних даних в яких вказано 

Харківський національний університет імені В. 

Н. Каразіна; прізвища студентів підкреслити): 

– статті у журналах, що мають імпакт-фактор 

та/або реферуються системами SCOPUS або Web 

of Science; 

1.  Hrynko 

P., Grinko A., Shtal T., Radchenko H., Pokolodna T. 

Formation of an innovation business model of a trade 

organization in the context of economic globalization. 

SCIENTIFIC HORIZONS Journal 24(6), Р. 92-98. 

https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-

2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-

torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-

globalizatsiyi (Scopus) 

 

 – статті у фахових виданнях (вітчизняних і 

закордонних журналах та збірниках наукових 

праць) 

 
1. Бітнер І.В., В’язовий С.М., Морозова Н.Л. «Моделювання 

розвитку сучасних  цифрових інноваційних технологій в 

банківському секторі» прийнято до публікації в журналі 

«Бізнес Інформ» №5, 2021. - С. 74-81 

https://www.business-

inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_74_81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість * 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість×1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_74_81
https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_74_81


 

18 

 

 

2. Ткаченко Н., Морозова Н., Денчик І. Бізнес-освіта в 

Україні в умовах глобалізації. Збірник наукових праць 

«Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку», 1 (1) 

2021. -68 с. – С.62-68. 

3. Панкратова О.М. Цифровізація як сучасний тренд 

розвитку менеджменту / Панкратова О.М. // Економіка та 

суспільство: Економіка та суспільство: Електронний 

журнал, фахове видання.  – 2021. –  Випуск 33. – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/

927 

4. Grinko A., Hrynko P., Vorpsi Cami.L., Bielialov T., 

Mykoiaichuk I.  Strategic management of innovative 

development of business entities. Economics and Finance 

Volume 9,Issue 3/ 2021, P.4-19 http://economics-and-

finance.com/files/archive/EF_2021_3(4-19).pdf 

5. Tetyana Novikova, Vyacheslav Lyashenko, Valeria 

Baranova, Comparative Assessment the Dynamics of 

Stock Indices in France, Germany, Italy and Great Britain. 

International Journal of Academic Accounting, Finance &   

Management Research(IJAAFMR) ISSN: 2643-976X Vol. 

5 Issue 11, November - 2021, Pages: 1-7 

6. Ізюмцева Н.В., Прашант Ч., Горбунова Ю. Інновації 

в управлінні - запорука стійкого бізнесу Збірник 

наукових праць «Фінансово-кредитні системи: 

перспективи розвитку» 2021. – Том 1, №1, С. 55-61 

https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1086 

7.  Ізюмцева Н.В. Савьолова Т.  Дефініція 

життєвого циклу підприємства, як можливість 

процвітання. Журнал «Актуальные научные 

исследования в современном мире» ISSN 2524-0986) - 

Переяслав- Хмельницкий . 2021. - Вып. 3(71), ч. 8 – 

С. 94-102 

 

9. Організація кафедрою в поточному 

навчальному році наукових та методичних 

конференцій, семінарів, виставок, олімпіад, 

експедицій, заходів, тощо (надати копії наказів 

(розпоряджень), програм конференцій, інших 

документів, що підтверджують організацію 

заходу саме кафедрою) 

– міжнародного рівня, 

всеукраїнського рівня 

1. І Міжнародна науково-практична конференція 

«СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

2. ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених та студентів 

«Наукові дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції», Секція 3 -  «Економіка 

та менеджмент в умовах глобальної 

невизначеності»; 

 

 

 

 

 

 

кількість 

3 

 

 

 

 

кількість 

1 

 

 

 

 

 

 

кількість×3 

 

 

 

 

 

 

кількість×2 
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https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/927
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/927
http://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_3(4-19).pdf
http://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_3(4-19).pdf
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3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 

облікових систем», Секція 3 -  «Професійний 

менеджмент у сучасних організаціях» 

 

10. Підготовка наукових кадрів у поточному 

навчальному році 

– захист дисертації (присудження наукового 

ступеня) доктора наук не пізніше, ніж 12 місяців 

після закінчення докторантури (вказати 

прізвища, ініціали, дату захисту та 

спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії 

(кандидатської) не пізніше, ніж 12 місяців після 

закінчення аспірантури (вказати прізвища, 

ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду); 

 

 

кількість 

 

 

кількість 

 

 

кількість×10 

 

 

кількість×7 

 

– захист дисертації (присудження наукового 

ступеня) доктора наук співробітником, 

докторантом кафедри (вказати прізвища, 

ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії 

(кандидатської) співробітником, аспірантом, 

здобувачем кафедри (вказати прізвища, ініціали, 

дату захисту та спеціалізовану раду) 

кількість 

 

 

 

кількість 

кількість×7 

 

 

 

кількість×5 

 

11. Сприяння науковій роботі студентів  

– І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у поточному 

навчальному році, проведеному за наказом МОН 

України, міжнародних конкурсах студентських 

наукових робіт: 

(вказати прізвища, ініціали переможців та 

наукових керівників-співробітників кафедри) 

 

 

Кількість  

Кількість  

 

кількість×3 

кількість×2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сприяння практичній підготовці та 

працевлаштуванню студентів та випускників: 

   

- участь у виконанні освітньої програми, що 

реалізується у поточному навчальному році із 

залученням роботодавців/професійних 

організацій (участь роботодавця/професійної 

організації засвідчується відповідним 

сертифікатом). 

кількість кількість×5  

-  проведення презентацій, майстер-класів, 

відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями 

Кількість 

17 

кількість×1 17 
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(професійними організаціями) у поточному 

навчальному році: 

1. 26.10.2021 р. відбувся захист звітів 

переддипломної практики студентів ОКР Магістр, 

спеціальності 073 Менеджмент, гр. АМ-21М. На 

захисті був присутній Панаетов Григорий 

Константинович - Директор регіонального фонду 

підтримки підприємництва. 

2. 19. 11. 2021 р. в рамках заходу «Тиждень 

кар’єри» в ХНУ імені В.Н.Каразіна на кафедрі 

менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій ННІ «Каразінський банківський 

інститут» для студентів 4-го курсу 

(бакалаврського рівня) та 1 курсу (магістерського 

рівня) спеціальності 073 Менеджмент відбулася 

зустріч з Директором Харківської Регіональної 

дирекції Акціонерного товариства «Страхова 

група «ТАС» - одній з найбільших саме 

українських організацій, Максимом Дергільовим, 

який провів лекцію-дискусію на тему 

«Організаційна структура управління страхової 

омпанії».  

3. 22.11.2021 р. відбулася оnline-лекція з 

менеджером з управління персоналом ABINBEV 

EFES UKRAINE, Євгенією Чичкань, за темою: 

"Чому працівники не хочуть ходити на роботу: 

досвід Ab Inbev EFES. Мотивація персоналу" в 

рамках дисципліни «Лідерство та командна 

робота» для здобувачів 3 курсу.  

4. 23.11.2021 для здобувачів вищої освіти 3 курсу 

в межах дисципліни «Менеджмент (рівень В)» 

(тема «Управління конфліктами») була 

організовано Online зустріч з керівником 

відділення «Благовіщенське» в АТ «ОТП БАНК» 

Козловим Сергієм Володимировичем. 

 5. 25.11. 2021 р. відбулася інтерактивна лекція 

«Альтернативний менеджмент у американській 

ІТ-компанії». Представник компанії «Namecheap»  

Топалов Ігор розповів студентам 

третьокурсникам   про особливості менеджменту 

в ІТ-галузі та у своїй бізнес-структурі, про 

специфіку менеджерської діяльності на позиції 

«Product Owner», на якій працює.  

6. 24.11.2021 р. Швидкою О.Б. було проведено 

практичний семінар з дисципліни «Банківська 

студія: Тайм-менеджмент та міжособистісні 

комунікації в бізнесі» для студентів І курсу 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 

073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за участі  Vadym Shvydkyi,  

Head Of Service Delivery компанії INSART.  



 

21 

 

7. 24.11.2021 р. у рамках міжфакультетської 

дисципліни Філософія бізнеса, яка викладається 

А.А. Чхеайло на другому курсі відбулась зустріч з 

підприємцем, власником єдиного в Україні EHOT 

coffee Колесніков Марко. 

8. 10.12.2021 Гаранти освітніх програм кафедри 

Менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій, Грінько А.П., Панкратова О.М. та 

Ізюмцева Н.В. прийняли участь у роботі Круглого 

столу “Інновації: наука, бізнес, публічне 

управління”. За участю Харківського 

регіонального фонду підтримки підприємництва, 

студенцтва, представників малого бізнесу, 

асоціації підприємців було огранізовано 

обговорення освітніх програм «Цифровий 

менеджмент в бізнесе», «Менеджмент організацій 

та адміністрування» «Менеджмент і глобальний 

бізнес». 

9. 16.12.2021 р. пройшов захист першої підгрупи 

магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент ННІ 

Каразінський банківський інститут. Захист 

відбувся в Департаменті економіки Харківської 

обласної державної адміністрації за сприяння 

Регіонального фонду підтримки підприємництва. 

На захисті були присутніми Голова Атестаційної 

комісії – доктор економічних наук, керівник 

апарату ХОДА Белявцева Вікторія 

Володимирівна, директор Харківського 

Регіонального фонду підтримки підприємництва 

Панаетов Григорій Костянтинович. 

10. 29.12.2021 р. у рамках дисципліни 

«Менеджмент організацій» для студентів другого 

(магістерського рівня) денної та заочної форми 

навчання за освітньою програмою «Менеджмент 

організацій та адміністрування» була організована 

лекція на тему «Організаційна структура 

підприємства та її трансформація в умовах 

глобалізації економічних процесів» за участю  

Вольфганга Мюллера –  Diplom-Kaufmann, PhD, 

сертифікованого аудитора та податкового 

консультанта, керуючого партнера аудиторської 

компанії в Німеччині. 

11. 01.06 2022 р. у рамках дисципліни 

«Логістичний менеджмент»  для студентів 

спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної 

групи АМ-31Б доцентом кафедри Христофоровою 

Оленою Миколаївною було організовано 

практичний семінар на тему «Менеджмент 

транспортно-експедіційних логістичних послуг» 

за участі логіста відділу логістики ПАТ 
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“Харківське підприємство автобусних станцій” 

Бондаренко Марини Володимирівни. 

12. 11.05.2022 р. у рамках дисципліни 

«Логістичний менеджмент»  для студентів 

спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної 

групи АМ-31Б доцентом кафедри Христофоровою 

Оленою Миколаївною було організовано 

практичний семінар на тему “Логістичний 

менеджмент посередництва” за участю 

виконавчого директора підприємства 

“MEDLOGISTICS” Мітрохіна Геннадія 

Олексійовича. 

13. 15.04.22 р. у рамках дисципліни «Навчальна 

практика»  для студентів спеціальності  073 

«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти академічної групи АМ-31Б доцентом 

кафедри Панкратовою Оленою Миколаївною 

було організовано практичний семінар на тему 

“Розроблення стратегії розвитку організації” за 

участю генерального директора фірми “Fulkrum 

Software” Мірошниченко Миколи Яковича. 

14. 09.02.2022 р. у рамках дисципліни 

«Логістичний менеджмент»  для студентів 

спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної 

групи АМ-31Б доцентом кафедри Христофоровою 

Оленою Миколаївною було організовано 

практичний семінар на тему “Логістичний 

менеджмент як інструмент сучасної економіки” за 

участю виконавчого директора підприємства 

“MEDLOGISTICS” Мітрохіна Геннадія 

Олексійовича. 

15. 03.05.2022 р. у рамках другого модулю 

дисципліни «Теорія організацій та організація 

управління підприємством» для студентів 

спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної 

групи АМ-21Б доцентом кафедри Христофоровою 

Оленою Миколаївною було організовано 

практичний семінар на тему «Основи теорії і 

методології організації управління підприємства» 

за участі заступника директора з управління 

проектами Українського державного науково-

дослідного і проектно-вишукувального інституту 

“УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ” Бабенка 

Максима Віталійовича. 

16. 17.05.2022 р. у рамках другого модулю 

дисципліни «Теорія організацій та організація 

управління підприємством» для студентів 

спеціальності  073 «Менеджмент» першого 
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(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної 

групи АМ-21Б доцентом кафедри Христофоровою 

Оленою Миколаївною було організовано 

практичний семінар на тему «Інституціональні 

аспекти організації управління підприємством» за 

участі заступника директора з управління 

проектами Українського державного науково-

дослідного і проектно-вишукувального інституту 

“УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ” Бабенка 

Максима Віталійовича. 

17. 14.06.2022 р. для студентів спеціальності  073 

«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти академічної групи АМ-21Б доцентом 

кафедри Христофоровою Оленою Миколаївною 

було організовано відкритий захист курсових 

робіт з дисципліни «Теорія організацій та 

організація управління підприємством» за участю 

заступника начальника Північно-Східного 

регіонального департаменту ПАТ “БАНК 

ВОСТОК” Медведєва Миколи Миколайовича. 

 

- укладання договорів про порозуміння та 

співробітництво із роботодавцями та 

профільними професійними організаціями  

(договори діють у поточному навчальному 

році, надати копію першої та останньої 

сторінки договору) 

у поточному навчальному році діють договори: 

- №2021/3 - с від 25 січня 2021 року з ТОВ “МСБ 

ФІНАНС” 

 - №2021/1 - с від 05 січня 2021 року з ПрАТ 

“Харківська муніципальна страхова компанія” 

 - №2021/2 - с від 25 січня 2021 року p ПАТ 

“БАНК ВОСТОК” 

Кількість 

3  

кількість×1 3 

- сертифікація навчальних дисциплін 

відповідними професійними організаціями 

(сертифікат дійсний у поточному навчальному 

році, надати або копію сертифікату або 

посилання на сайт організації де розміщений 

/зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5  

- сертифікація науково-педагогічних працівників 

відповідними професійними організаціями . 

Сертифікація науково-педагогічних працівників 

кафедри: 1.  Українською Асоціацією з розвитку 

менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО): Грінько 

А.П., Ізюмцева Н.В., Малафєєв Т.Р., Морозова 

Н.Л., Петренко Н.В., Новікова Т.В., Панкратова 

О.М., Семенченко Т.О., Топалова С.О., 

Кількість 

14 

кількість×5 70 
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Христофорова О.М., Чернявська І.С., Чхеайло 

А.А., Швидка О.Б., Шевченко В.І. 

(сертифікат дійсний у поточному навчальному 

році, надати або копію сертифікату або 

посилання на сайт організації де розміщений 

/зареєстрований даний сертифікат) 

- функціонування на кафедрі осередку 

міжнародної\ національної професійної 

організації (надати посилання на сайт 

професійної організації, де подана інформація 

про діяльність цього осередку) 

кількість кількість×5  

 

Сума балів, набраних кафедрою, склала 166 балів, що на 21 бал вище  від  145 балів у 2020/2021 

навчальному році. Таким чином, рейтинг кафедри на 1 червня 2022 року  складає 13,6 балів, що 

на 1,8 бали вище, ніж за попередній навчальний рік ( 11,8 балів).  

 

 

4. Науково-дослідна робота 

 
Одним із найважливіших секторів навчального процесу вищої школи  є науково-дослідна 

робота, яка за звітній період проводилась згідно з Концепцією освітньої діяльності університету 

та Стратегією розвитку кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій на               

2020-2025 р.р., перспективних і поточних планів роботи.  

Кафедра здійснювала науково-дослідну діяльність за напрямами:  

- видавнича діяльність; 

- участь у наукових конференціях, семінарах, виставках; 

- науково-дослідна робота студентів. 

Так, у поточному навчальному році викладачами кафедри опубліковано: 1 монографію, 

розділи у 2 колективних монографіях; 15 статей у наукометричних базах, серед яких: 1 стаття  у 

виданні, що входить  до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, 11 статей у вітчизняних 

виданнях, 3 статі у міжнародних наукометричних базах, 4 статті подано до друку в 2022 році; 93 

тези доповідей, серед них: 23 теза у вітчизняних виданнях, 5 – у зарубіжних виданнях, 65 - разом 

зі студентами, опублікованих у міжнародних і  вітчизняних виданнях (Таблиця 6).  

 

Таблиця 6 

Видавнича діяльність кафедри 

Монографії  

Ознаки по монографіям 

N 

з/п 

 

Озн

ака 

Факуль

тет / 

науков

ий 

підрозд

іл 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані 

Об`є

м 

Розділи монографій у вітчизняних виданнях менше 5 д.а. 

1 1 В ННІ Торяник 

Ж.І., 

Розділ 2. 

Корпоративна 

соціальна 

Міжнародні економічні та 

суспільні  відносини: стан, 

проблеми,  перспективи розвитку:  

1,2 
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Торяник І.В. відповідальніст

ь бізнесу в 

Україні: 

здобутки та 

виклики 

монографія /за ред. Л.М. Савчук, 

М.В. Корнєєва. – Дніпро:  Пороги,  

2021. – 488с. (Розділ 2. 

Корпоративна соціальна 

відповідальність бізнесу в Україні: 

здобутки та виклики – С.38–69) 

 В ННІ 

«КБІ» 

Грінько А.П., 

Гринько П.Л. 

Ушакова 

Н.Г.  

та ін 

Методологія 

керування 

бізнесом в 

умовах 

цифровізації: 

монографія.  

Харків: ФОП Іванченко І.С., 2022. 

199 с. 

 

 

10  

Розділи монографій у зарубіжних виданнях менше 5 д.а. 

2 1 

1 

 

ЗП ННІ 

«КБІ» 

Морозова 

Н.Л 

 

Розділ: Моделі 

аналізу та 

оцінки 

соціально-

економічного 

розвитку країн 

Європейського 

Союзу: 

Theoretical and practical aspects of 

the development of modern scientific 

research: Розділ: Моделі аналізу та 

оцінки соціально-економічного 

розвитку країн Європейського 

Союзу: Scientific monograph. Part 1. 

- Riga, Latvia: Baltija Publishing, 

2022. - 400 p. - Р. 159-197. 

1,5 

Статті  

Ознака , де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science),  I (в виданнях, що мають Імпакт-фактор)   

або без ознаки 

N 

з/п 

Факульте

т / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. 

роботи) 

Оз

на

ка: 

S/ 

W

S/ 

I 

Статті у вітчизняних виданнях 

1 : ННІ 

«КБІ» 

Морозова Н.Л. 

(у 

співавторстві) 

Бізнес - освіта 

в Україні в 

умовах 

глобалізації 

Збірник наукових 

праць «Фінансово-

кредитні системи: 

перспективи 

розвитку»  

1(1), 2021. 

- С.62-68. 

 

І 

2  ННІ 

«КБІ» 

Морозова Н., 

Новікова Т., 

Христофорова 

О.,  

Малафєєв Т.   

Інструментал

ьні засади 

аналізу 

інтелектуальн

ого капіталу 

соціально-

економічних 

систем 

Збірник наукових 

праць «Фінансово-

кредитні системи: 

перспективи 

розвитку» 

1 (4) 2022.  

С.37-49.  

І 
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3  ННІ 

«КБІ» 

Панкратова 

О.М.  

(у 

співавторстві) 

Удосконален

ня управління 

підприємство

м шляхом 

підвищення 

дієвості 

внутрішнього 

контролю в 

контексті 

міжнародног

о бізнесу  

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми 

теорії та практики: 

Збірник наукових 

праць 

Випуск 

1(42). –  

2022. – С. 

173-184.  

W

S 

4  ННІ 

«КБІ» 

Панкратова 

О.М. 

Цифровізація 

як сучасний 

тренд 

розвитку 

менеджменту  

Економіка та 

суспільство: 

Електронний журнал, 

фахове видання.   

Випуск 33. 

– 2021. – 

Режим 

доступу до 

ресурсу: 

https://econ

omyandsoci

ety.in.ua/in

dex.php/jou

rnal/article/

view/927 

 

І 

5  ННІ 

«КБІ» 

Семенченко 

Т.О. 

Contribution 

of Nick 

Michelioudaki

s to teaching 

English as a 

foreign 

language 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету ім. 

М.П.Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та 

перспективи (фахове 

видання) 

№ 86, 2022 

р.  

І 

6  ННІ 

«КБІ» 

Ізюмцева Н.В. 

(у 

свівавторстві: 

Прашант Ч., 

Горбунова Ю.) 

Інновації в 

управлінні - 

запорука 

стійкого 

бізнесу 

Збірник наукових 

праць «Фінансово-

кредитні системи: 

перспективи 

розвитку» 

2021. – 

Том 1, №1, 

С. 55-61 

https://perio

dicals.karaz

in.ua/fcs/iss

ue/view/10

86 

І 

7  ННІ 

«КБІ» 

Ізюмцева Н.В. 

(у 

свівавторстві: 

Савьолова Т..) 

 

Дефініція 

життєвого 

циклу 

підприємства, 

як 

можливість 

процвітання 

Журнал «Актуальные 

научные исследования 

в современном мире» 

ISSN 2524-0986) - 

Переяслав- 

Хмельницкий 

2021. - 

Вып. 3(71), 

ч. 8 – С. 

94-102 

І 



 

27 

 

 

8  ННІ 

«КБІ» 

Даудова Г.В., 

Таукешева Т.Д. 

Ризики 

фінансової 

децентралізац

ії на 

місцевому 

рівні (на 

прикладі 

бюджету 

міста 

Харкова) 

Теорія та практика 

державного 

управління : зб. наук. 

пр. – Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ 

«Магістр»  

2021. – 

Вип. 1 

(72). – С. – 

97-104 

І 

9  ННІ 

«КБІ» 

Даудова Г.В., 

Таукешева 

Т.Д.,  

Прасол В.М.  

Оцінка 

фінансової 

спроможності 

територіальн

их громад 

Комунальне 

господарство міста: 

науково-технічний 

збірник, Серія: 

економічні науки. – Х. 

: ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова  

2022, 

випуск 

169. – С. – 

101-108. 

І 

10 ННІ 

«КБІ» 

Даудова Г.В., 

Таукешева 

Т.Д., Р.О. 

Піскунов 

Бюджетний 

менеджмент 

в умовах 

глобалізаційн

их процесів 

Науковий журнал 

«Соціальна 

економіка»., 2022. 

№63,URL: https:// 

periodisals. 

karazin.ua/soceconom 

2022. №63 І 

11 ННІ 

«КБІ» 

Чхеайло, І., & 

Чхеайло, А 

Щастя як 

цінність та 

індикатор 

сталого 

розвитку 

суспільства. 

Науково-теоретичний 

альманах Грані, 

https://doi.org/10.15421

/172187  

 

https://grani.org.ua/inde

x.php/journal/article/vie

w/1693/1668 

24(9), 40-

46. 

 

 

 

Статті у зарубіжних виданнях 

 

1  ННІ 

«КБІ» 

Hrynko P., 

Grinko A., 

Shtal T., 

Radchenko 

H., 

Pokolodna T.  

Formation of an 

innovation 

business model of 

a trade 

organization in the 

context of 

economic 

globalization. 

SCIENTIFIC 

HORIZONS  

24(6), Р. 92-98. 

Journal 

homepage, 

2021:  

https://scien

cehorizon.c

om.ua/en/jo

urnals/tom-

24-6-

2021/formu

S 

https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
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vannya-

innovatsiyn

oyi-biznes-

modeli-

torgovelnoy

i-

organizatsiy

i-v-

umovakh-

ekonomichn

oyi-

globalizatsi

yi 

2  ННІ 

«КБІ» 

Grinko A., 

Hrynko P., 

Vorpsi 

Cami.L., 

Bielialov T., 

Mykoiaichuk 

I.   

Strategic 

management of 

innovative 

development of 

business entities. 

Economics and Finance  Volume 

9,Issue 3/ 

2021, P.4-

19  

І 

3  ННІ 

«КБІ» 

Tetyana 

Novikova 

Vyacheslav 

Lyashenko, 

Valeria 

Baranova,  

Comparative 

Assessment the 

Dynamics of Stock 

Indices in France, 

Germany, Italy 

and Great Britain 

International Journal of 

Academic Accounting, 

Finance &   

Management 

Research(IJAAFMR) 

ISSN: 2643-976X  

Vol. 5 Issue 

11, 

November - 

2021, 

Pages: 1-7   

І 

 ННІ 

«КБІ» 

Теtyana 

Novikova, 

Vyacheslav 

Lyashenko , 

Maksym 

Babenko  

Comparative 

Assessment the 

Development of 

Stock Market in 

the UK and 

Germany in the 

Face of New 

Challenges the 

COVID-19 

Pandemic  

International Journal of 

Academic and Applied 

Research (IJAAR) 

ISSN: 2643-9603  

Vol. 6 Issue 

2, February 

- 2022, 

Pages:64-71 

І 

Статті у вітчизняних виданнях, подані до друку 

1  ННІ 

«КБІ» 

Торяник 

Ж.І. 

Шевченко 

В.І. 

Бенбенок 

А.В. 

IMPROVEMENT 

OF THE TRADE 

MARKETING 

SYSTEM 

AT PRJSC 

ABINBEV EFES 

UKRAINE 

Електронне наукове 

фахове видання з 

економічних наук 

«Modern Economics» 

№30 (2022) І 

https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-6-2021/formuvannya-innovatsiynoyi-biznes-modeli-torgovelnoyi-organizatsiyi-v-umovakh-ekonomichnoyi-globalizatsiyi
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2  ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Гринько 

П.Л., 

Панкратова 

О.М. 

Цифровий 

менеджмент як 

основа 

інноваційного 

розвитку бізнесу.  

Збірник наукових 

праць «Фінансово-

кредитні системи: 

перспективи 

розвитку».  С. (у 

редакції) 

 

2022.   І 

3  ННІ 

«КБІ» 

Чернявська 

І.С. 

Some aspects of 

Teaching 

Terminology in 

ESP   

Періодичний 

науковий журнал : 

Інноваційна 

педагогіка (фахове 

видання) 

Index Copernicus 

International 

№48, 2022 І 

Статті у зарубіжних виданнях, подані до друку 

1  ННІ 

«КБІ» 

Samorodov B 

Galych R 

Shevchenko 

V 

Danilets D 

FISCAL 

OPERATIONS 

ON THE WAY 

OF ENSURING 

BUDGET 

SECURITY OF 

UKRAINE IN 

CRISIS 

Scientific journal 

Public security and 

public order, Mykolas 

Romeris University, 

Academy of Public 

Security, Kaunas, 

Lithuania.  

№ 29 

(2022) 

І 

Тези 

Ознака, де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SCOPUS), WS (Web of Science), I (в виданнях, що мають імпакт-фактор)  

 або без ознаки 

Тези у вітчизняних виданнях 

1 ННІ 

«КБІ» 

Грінько А.П. Інноваційне 

реформування 

вітчизняного 

бізнесу в умовах 

цифрових 

трансформацій 

The 3 rd International 

scientific and practical 

conference -Modern 

research in world 

science‖ (June 12-14, 

2022) SPC -Sci-

conf.com.ua‖, Lviv, 

Ukraine. 2022. 1867 p. 

 

 

С. 1498-

1503 

URL: 

https://sci-

conf.com.ua

/iii-

mezhdunaro

dnaya-

nauchno-

praktichesk

aya-

konferentsiy

amodern-

research-in-

world-

science-12-

14-iyunya-

2022-goda-

І 
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lvov-

ukraina-

arhiv/ 

2 ННІ 

«КБІ» 

Грінько А.П., 

Белявцева 

 В.В.  

Вплив цифрової 

економіки на 

інноваційний 

розвиток країни та 

бізнесу 

I Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку», 25 

листопада 2021 року. 

Харків: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2021.  

С.26-29 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254 

І 

3 ННІ 

«КБІ» 

Грінько А.П., 

Белявцева 

 В.В. 

Вплив 

інноваційного 

розвитку бізнесу 

на рівень 

конкурентоспромо

жності.  

П Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем», 20 травня 2022 

року. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна.  

С. 238-242 

 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17564 

 

І 

4 ННІ 

«КБІ» 

Малафєєв 

Т.Р., 

Морозова 

Н.Л.  

Принципи 

сучасного 

менеджменту 

трудових доходів 

населення 

Збірник тез доповідей ІI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасний стан, 

проблем та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем» (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С. 225-229 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17564 

І 

5 ННІ 

«КБІ» 

Панкратов

а О.М. 

Малий і середній 

бізнес: 

національні риси і 

світовий досвід 

Сучасні умови 

розвитку ефективності 

економіки держави: 

збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. Київ, 11 

грудня 2021 р.). – К.: ГО 

«Київський 

економічний науковий 

центр», 2021. – 88 с. 

С. 37-41. І 

6 ННІ 

«КБІ» 

Панкратова 

О.М., 

Стійкий розвиток 

економічних 

I Міжнародна науково-

практична конференція 

C. 80-82. 

URL: 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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Котковський 

В.Р.  

систем: 

соціальний аспект 

«Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку». – 25 

листопада 2021 р. – 

Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна.  

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254 

7 ННІ 

«КБІ» 

Панкратов

а О.Н., 

Куцевол 

А.С. 

Роль 

клієнтоорієнтован

ої стратегії в 

управлінні 

підприємством  

I Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку». – 25 

листопада 2021 р. – 

Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна.  

C. 83-86. 

URL: 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254 

 

І 

8 ННІ 

«КБІ» 

Семенченко 

Т.О. 

Email marketing: 

new trends 

П Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем», 20 травня 2022 

року. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна.  

C. 217-219. 

URL: 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17564 

 

І 

9 ННІ 

“КБІ” 

Топалова 

С.О., 

Панаетов 

Г.К. 

Корпоративна 

культура як 

важливий 

економічний 

ресурс та фактор 

конкурентних 

переваг 

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція 

: «Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

 

URL: 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254 

ст. 122 - 

125 

І 

10 ННІ 

“КБІ” 

Torianyk 

Zh., 

Shevchenko 

V.  

Trade marketing in 

modern conditions  

 Сучасний стан, 

проблем та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, 

 С. 223-226 І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
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м. Харків, 20 травня 

2022 року) 

[електронний ресурс]. – 

Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2022.  

11 ННІ 

“КБІ” 

Shevchenko 

V. 

EMOTIONAL 

LEADERSHIP IN 

PERSONNEL 

MANAGEMENT 

Збірник тез доповідей. 

ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем» (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17562 

с.  219-220 

І 

12 ННІ 

“КБІ” 

Новікова 

Т.В. 

Мельник 

М.С. 

Напрями  

вирішення 

проблем 

формування криз 

на Українських 

підприємствах  

Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного розвитку 

: збірник тез доповідей 

I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, 

м. Харків, 25 листопада 

2021 року) 

[Електронний ресурс]. 

– Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2021.   

С.72-74 

URL: 

http://dspac

e.univer.kh

arkov.ua/ha

ndle/12345

6789/1725

4 

І 

13 ННІ 

«КБІ» 

Новікова 

Т.В. 

Мельник 

Б.О. 

Основні принципи 

сучасного 

менеджменту 

бізнес-процесів  

Сучасний стан, 

проблем та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей ІI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(Україна, м. Харків, 20 

травня 2022 року) 

[Електронний ресурс]. 

– Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2022,  

С 265–268 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17564 

 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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14 ННІ 

“КБІ” 

Швидка 

О.Б. 

Оптимізація 

бізнес-

комунікацій в 

умовах 

сьогодення 

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція 

: «Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С.145-147 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254  

І 

15 ННІ 

«КБІ» 

Müller W., 

Khrystoforo

va O.M..  

The Wirecard 

scandal in  

Germany: 

European lessons.  

Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного розвитку 

: збірник тез доповідей 

I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, 

м. Харків, 25 листопада 

2021 року) 

[Електронний ресурс]. 

– Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2021 

 С.67 - 72 

 

І 

16 ННІ 

«КБІ» 

Müller W., 

Khrystoforov

a O.M.  

The reconstruction 

of Germany after  

the war – a model 

for Ukraine? 

Сучасний стан, 

проблем та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, 

м. Харків, 20 травня 

2022 року) 

[електронний ресурс]. 

– Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2022. 

 

С. 205-209 

 

І 

17 ННІ 

“КБІ” 

Топалова 

С.О., 

Червоточе

нко А.С,  

Коломацьк

а В.В.  

Прийняття 

управлінських 

рішень: пріоритет 

раціональності чи 

інтуїціїі та 

самовпевненості 

Збірник тез доповідей. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем» (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

URL: 

http://dspa

ce.univer.k

harkov.ua/

handle/123

456789/175

64 с.282-

286 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

18 ННІ 

“КБІ” 

Топалова 

С.О.,  

Вітрук А.  

Практична 

реалізація основ 

корпоративної 

культури: вибір 

між прибутком, 

репутацією і 

цінностями 

Збірник тез доповідей. 

ХІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція молодих 

учених та студентів 

«Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської 

інтеграції» (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022 

URL: 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17562 с. 

119 - 122 

І 

19 ННІ 

«КБІ» 

Даудова 

Г.В. 

Середньострокове 

бюджетне 

планування 

секторального 

розвитку 

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція 

: «Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С.369-371 

http://dspac

e.univer.kha

rkov.ua/han

dle/1234567

89/17254  

 

І 

20 ННІ 

«КБІ» 

Даудова 

Г.В., 

Таукешева 

Т.Д. 

Фінансове 

забезпечення 

інвестиційних 

проєктів на 

місцевому рівні 

(на прикладі міста 

Харкова) 

Формування 

конкурентоспроможно

сті національної 

економіки : 

трансформації в умовах 

розвитку інновацій : 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 3-4 

вересня 2021 р.). – 

Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 

2021.  

116 с.; 

Отримано 

СЕРТИФІК

АТ (15 

годин – 0,5 

кредита 

ECTS 

І 

21 ННІ 

«КБІ» 

Даудова 

Г.В. 

Бюджетний 

менеджмент в 

умовах пандемії 

Сучасний стан, 

проблем та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем : збірник тез І 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(Україна, м. Харків, 26 

1ел. опт. 

диск (CD-

ROM). – 

Систем. 

вимоги: 

Процесор 

Pentium-

класса ; OC 

Windows 

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
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травня 2021 року) 

[Електронний ресурс]. 

– Харків : ХВУ імені 

В.Н. Каразіна, 2021. –  

7/10 ; 

дисковод 

CD – Rom ; 

Acrobat 

Reader 10. – 

298 c.; 

22 ННІ 

«КБІ» 

Даудова 

Г.В. 

Бюджетний 

менеджмент в 

умовах воєнного 

стану 

Збірник тез доповідей. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем» (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С.318 

URL: 

http://dspa

ce.univer.k

harkov.ua/

handle/123

456789/175

64  

І 

23 ННІ 

«КБІ» 

Чхеайло 

А.А., 

Малафєєв 

Т.Р. 

Корпоративна 

вакцинація як 

складова 

успішного бізнесу 

в умовах пандемії. 

Сучасне управління 

організаціями: 

концепції, цифрові 

трансформації, моделі 

інноваційного 

розвитку: збірник тез 

доповідей I 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(Україна, м. Харків, 25 

листопада 2021 року) 

[Електронний ресурс]. 

– Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2021.  

С.140-141.  

Тези у зарубіжних виданнях 

1  ННІ 

«КБІ» 

Shevchenko 

V 

Shevchenko 

D 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛІДЕРСТВА ЯК 

ФАКТОРУ 

ВИРІШЕННЯ 

КОНФЛІКТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

The 6th International 

scientific and practical 

conference “Modern 

directions of scientific 

research development” 

(November 24-26, 2021) 

BoScience Publisher, 

Chicago, USA. 2021. 

 

https://sci-

conf.com.

ua/vi-

mezhduna

rodnaya-

nauchno-

praktiches

kaya-

konferents

iya-

modern-

directions-

of-

scientific-

research-

developm

ent-24-26-

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
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noyabrya-

2021-

goda-

chikago-

ssha-

arhiv/ 

с. 1040-

1042 

2  ННІ 

«КБІ» 

Топалова 

С.О., 

Шевченко 

Д.Ю. 

Дослідження та 

удосконалення 

системи прийняття 

рішень на 

підприємстві 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“INNOVATIONS AND 

PROSPECTS OF 

WORLD SCIENCE”  28-

30 квітня 2022 року, 

Канада.  

с. 680-684 

Збірник 

матеріалі

в 

https://sci-

conf.com.

ua/wp-

content/up

loads/202

2/04/INN

OVATIO

NS-AND-

PROSPEC

TS-OF-

WORLD-

SCIENCE

-28-

30.04.22.p

df  

І 

3. ННІ 

«КБІ» 

Панкратова 

О.Н. 

Цифровізація 

освіти: напрями 

підвищення 

конкурентоспром

ожності 

регіональних 

університетів  

VI Міжнародна наукова 

конференція на тему 

«Сучасні трансформації 

в економіці та 

управлінні». –  3-4 

червня 2022 р. – 

Клайпеда (Литва): 

Університет, кафедра 

менеджменту.  

 І 

4 ННІ 

“КБІ” 

Торяник 

Ж.І.,  

Лугарь Є., 

Ігнатова Д. 

Залучення талантів 

в епоху 

трансформації. 

The III International 

Science Conference 

«Interaction of society 

and science: problems 

and prospects», October 

05 – 08, 2021, London, 

England.  

Р.180-

184. 

І 

5 ННІ 

«КБІ» 

Даудова 

Г.В., 

Шевченко 

Д.Ю. 

Удосконалення 

процесу планування 

особистої праці 

менеджера 

IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«SCIENCE, 

INNOVATIONS AND 

https://sc

i-

conf.com

.ua/ix-

mezhdun

І 

https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-24-26-noyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
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EDUCATION: 

PROBLEMS AND 

PROSPECTS» 6-8 

квітня 2022 року, Токіо, 

Японія 

 

 

arodnaya

-

nauchno-

praktiche

skaya-

konferen

tsiya-

science-

innovati

ons-and-

educatio

n-

problems

-and-

prospect

s-6-8-

aprelya-

2022 

Отрима

но 

СЕРТИ

ФІКАТ 

(24 

години 

– 0,8 

кредита 

ECTS) 

 

Тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях разом зі студентами 

1 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Логвинова 

О.В.  

Суть 

корпоративної 

культури 

організації як 

основи її 

інноваційного 

розвитку.  

I Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку», 25 листопада 

2021 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

С.261-263 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

2 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Пукалова 

К.О.  

Вплив цифрової 

трансформації на 

бізнес та ділове 

середовище 

I Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку», 25 листопада 

2021 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

С.263-265 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-6-8-aprelya-2022%20Отримано%20СЕРТИФІКАТ%20(24
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3 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Олійник 

 В. В.  

Методи 

покращення іт- 

стратегії банку 

I Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку», 25 листопада 

2021 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

С.314-317 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

4 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Лугарь Є.В.  

Існуючі підходи до 

визначення 

інноваційної 

активності 

підприємства. 

ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

С. 164-166 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

5 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Солопіхіна 

 М. В.  

Особливості 

формування 

економічного 

потенціалу 

підприємства 

ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

С. 186-188 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

6 ННІ 

«КБІ» 

Грінько 

А.П., 

Торяник І. 

В.  

Сучасні моделі та 

державне 

регулювання 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності: 

міжнародний та 

вітчизняний досвід 

ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

С. 201-203 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

7 ННІ 

“КБІ” 

Торяник 

Ж.І. 

Лугарь 

Є.В., 

Чечеринда 

С.С. 

Управління 

добробутом 

співробітників в 

умовах змін  

 Проблеми та 

перспективи розвитку 

науки, освіти та 

суспільства в ХХІ 

столітті: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Полтава, 23 

вересня 2021 р.). 

Полтава: ЦФЕНД, 2021. 

С.33–35. 

С.33–35. І 
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8 ННІ 

“КБІ” 

Торяник 

Ж.І., 

Торяник 

І.В., 

Солопіхіна 

М.В.  

Реалії вітчизняного 

бізнесу у 

досягненні цілей 

сталого розвитку 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) 

С.128-131 І 

9 ННІ 

“КБІ” 

Торяник 

Ж.І., 

Бенбенок 

А.В.  

Сучасні проблеми 

та тенденції 

використання 

трейд-маркетингу 

на вітчизняних 

підприємствах  

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-прак-тичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 2021 

року) [Електронний  

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

С.125-128 І 

10 ННІ 

“КБІ” 

Торяник 

Ж.І.  

Лугарь Є.В. 

Місце 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності у 

забезпеченні 

добробуту 

персоналу 

підприємства  

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської 

інтеграції: збірник тез 

доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції молодих 

учених та студентів 

(Україна, м. Харків, 28 

квітня 2022 року) 

[Електронний  

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С. 160-163 І 

11 ННІ 

“КБІ” 

Резніченко 

С.Ю.  

Торяник 

Ж.І. 

Сучасна практика 

управління 

добробутом 

персоналу 

підприємств  

 Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської 

інтеграції: збірник тез 

доповідей ХI 

Міжнародної 

С.175-178. І 
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науково-практичної 

конференції молодих 

учених та студентів 

(Україна, м. Харків, 28 

квітня 2022 року) 

[Електронний  

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2022.  

12 ННІ 

“КБІ” 

Shevchenko 

V.I., Rud 

O.O. 

MOTIVATION OF 

EMPLOYEES TO 

INNOVATIVE 

DEVELOPMENT 

OF THE 

ENTERPRISE 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-прак-тичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

http://dspace.univ

er.kharkov.ua/han

dle/123456789/17

254 

с. 337-340 

І 

13 ННІ 

“КБІ” 

Шевченко 

В.І., 

Червоточен

ко А.С. 

УДОСКОНАЛЕНН

Я СИСТЕМИ 

МОТИВАЦІЇ 

БАНКІВСЬКИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-прак-тичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021.  

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

с. 157-160 

І 

14 ННІ 

“КБІ” 

Шевченко 

В.І., 

Шевченко 

Д.Ю. 

ЕМОЦІЙНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ ЯК 

СКЛАДОВА 

ЛІДЕРСТВА 

Збірник тез доповідей. ІІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та 

облікових систем» 

(Україна, м. Харків, 20 

травня 2022 року) 

[електронний ресурс]. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2022.  

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

с.286-288 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
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15 ННІ 

“КБІ” 

Shevchenko 

V., Nikitina 

K. 

CAREER 

GROWTH 

MANAGEMENT 

OF ENTERPRISE 

Збірник тез доповідей. ІІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та 

облікових систем» 

(Україна, м. Харків, 20 

травня 2022 року) 

[електронний ресурс]. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2022. 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

с. 221-222 

І 

16 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

 Kulibaba 

A.D.  

THE 

IMPORTANCE OF 

BUSINESS 

ENGLISH FOR 

SPECIALISTS IN 

FINANCE 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021. 

С.351-352 

http://dspace.u

niver.kharkov.

ua/handle/1234

56789/17254 

 

 

І 

17 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

Sokolova 

Yu.  

COMMUNICATIV

E COMPETENCE 

IN FINANCIAL 

ACTIVITY 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021. 

С. 353-354 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/123456789/

17254 

 

І 

18 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

Frolovskyi D.  

SOME ASPECTS 

OF 

PSYCHOLOGICAL 

PRINCIPLES 

KNOWLEDGE IN 

NEGOTIATIONS 

Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний 

С. 355-356 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/123456789/

17254 

 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
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ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2021. 

19 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

Kosovtsova 

A.S. Fokina 

Yu. Yu 

CURRENT 

PROBLEMS OF 

ENTERPRISE 

PERSONNEL 

MANAGEMENT 

 Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С.193-194 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

20 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

 Kulibaba 

A.D.  

TO THE 

PROBLEM OF 

MANAGING TIME 

EFFECTIVELY 

 Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С.195-196 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

21 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

 Marchak 

D.O. 

THE ESSENCE OF 

LEADERSHIP 

 Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С.197-198 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

22 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

Reznichenko 

S. Yu. 

THE CONCEPT OF 

PROFESSIONAL 

BURNOUT 

SYNDROME 

 Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

С.199-200 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

23 ННІ 

“КБІ” 

Cherniavska 

I.S. 

Frolovskyi 

D.S.  

CHALLENGES OF 

MANAGING 

REMOTELY 

 

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С.100-101 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

24 ННІ 

“КБІ” 

Cherniavska 

I.S. 

Kosovtsova 

A.S. 

 Fokina Y. 

Y.  

CAUSES OF TIME 

DEFICIENCY 

 

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С.102-103 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

25 ННІ 

“КБІ” 

Cherniavska 

I.S. 

Marchak 

D.O.  

MOTIVATION AS 

ONE OF 

IMPORTANT 

FACTORS IN 

TIME 

MANAGEMENT 

 

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С.104-105 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

26 ННІ 

“КБІ” 

Cherniavska 

I.S. 

Reznichenk

o S. Yu.  

STAFF 

MOTIVATION IN 

REMOTE 

WORKING 

CONDITIONS 

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

С.105-106 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 
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року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

27 ННІ 

“КБІ” 

Cherniavska 

I.S. 

Sokolova 

Yu.M.  

SOME FEATURES 

OF MANAGERIAL 

DECISION-

MAKING UNDER 

THE CONDITIONS 

OF 

UNCERTAINTY 

 

Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022.  

С.107-108 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

І 

28 ННІ 

“КБІ”  

Cherniavska 

I.S. 

Sokolova 

Yu. 

EFFECTIVE 

CONFLICT 

MANAGEMENT IN 

ORGANIZATIONS 

 Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем: збірник тез 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С.201-202 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

29 ННІ 

“КБІ” 

Коробка В. 

Ю. 

науковий 

керівник 

Христофор

ова О.М. 

Особливості 

логістики в умовах 

ведення бойових 

дій 

 

 

 ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

 

с. 153-155 І 

30 ННІ 

“КБІ” 

Шевченко 

Д.Ю. 

науковий 

керівник 

Христофор

ова О.М. 

Дослідження 

впливу логістики 

на 

конкурентоспромо

жність 

підприємства 

ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

с. 211-213 І 

31 ННІ 

“КБІ” 

Кальченко 

Ю. О. 

Транспортна 

логістика в україні 

у воєнний час 

ХI Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

с.144-146 І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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науковий 

керівник 

Христофор

ова О.М. 

 

 студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції», 28 квітня 

2022 року. Харків: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна.  

 

32 ННІ 

“КБІ” 

Швидка 

О.Б., 

Власова 

В.В.  

Волонтерство у 

соціальному 

партнерстві 

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція : 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С. 148-151 

 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254  

І 

33 ННІ 

“КБІ” 

Швидка О.Б., 

Погореленко 

А.К.  

Соціально 

відповідальне 

ведення бізнесу як 

складова 

забезпечення 

дотримання прав 

людини в процесі 

ведення 

господарської 

діяльності  

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція : 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

 

С.152-154 

 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254  

І 

34 ННІ 

“КБІ” 

Svydka O., 

Sytnyk B.  

INNOVATIONS AS 

THE 

FOUNDATION OF 

BANKING 

INSTITUTION 

DEVELOPMENT 

 

Збірник тез доповідей. І 

Міжнародна науково-

практична конференція : 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку». (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С.155-156 

http://dspace.univ

er.kharkov.ua/han

dle/123456789/17

254  

І 

35 ННІ 

“КБІ” 

Швидка 

О.Б. 

Червоточен

ко А.С.  

Менеджмент в 

умовах глобальної 

невизначеності  

Збірник тез доповідей. ХІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції» (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

С. 196-198 

http://dspace.univ

er.kharkov.ua/han

dle/123456789/17

562  

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
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ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2022 

36 ННІ 

“КБІ” 

Швидка 

О.Б. 

Шевченко 

Д.Ю 

Важливість 

впровадження 

соціальних мереж у 

корпоративні 

комунікації 

підприємства на 

сучасному етапі 

розвитку  

Збірник тез доповідей. ХІ 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції» (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2022 

С. 202-204 

http://dspace.univ

er.kharkov.ua/han

dle/123456789/17

562  

І 

37 ННІ 

“КБІ” 

Панкратова 

О.М., 

Старовойто

в Я.С.  

Репутація фірми як 

елемент 

маргетингової 

стратегії 

XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих 

учених та студентів 

«Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції». 

–  28 квітня 2022 р. 

Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна.  

C. 189-191. 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

 

І 

38 ННІ 

“КБІ” 

Панкратова 

О.М.,  

Чуйков А.В.  

Методи і підходи 

до відбору 

персоналу 

у міжнародній 

компанії  

XІ Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих 

учених та студентів 

«Наукові дослідження 

молоді з проблем 

європейської інтеграції». 

– 28 квітня 2022 р. 

Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна.  

C. 207-209. 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

 

І 

39 ННІ 

“КБІ” 

Панкратова 

О.М., 

Червоточен

ко А.С., 

Чечеринда 

С.А.  

Імідж організації як 

складова механізму 

репутації  

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем». –  20 травня 2022 

р. Харків: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна. – 

C. 271-273.    

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17562
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40 ННІ 

“КБІ” 

Semenchenk

oT.O., 

Moroz S.T. 

Time management 

techniques to 

increase staff 

productivity 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації і 

моделі інноваційного 

розвитку ” 25 листопада 

2021 року, Харків: ХРУ 

імені В.Н.Каразіна, 

2021р. 

C. 305-308.    

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

41 ННІ 

“КБІ” 

Semenchenk

oT.O., 

Gaydykova 

A.V. 

Investing in IT 

business: an 

overview of the 

current situation in 

Ukraine and abroad 

 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації і 

моделі інноваційного 

розвитку ” 25 листопада 

2021 року, Харків: ХРУ 

імені В.Н.Каразіна, 

2021р. 

C. 327-330.    

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

42 ННІ 

“КБІ” 

Semenchenk

o T.O., 

Zavadovskyi  

Time management 

techniques  

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації і 

моделі інноваційного 

розвитку ” 25 листопада 

2021 року, Харків: ХРУ 

імені В.Н.Каразіна, 

2021р. 

C. 330-332.    

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

І 

M. O. 

 

43 ННІ 

“КБІ” Semenchenk

o T.O., 

Fedorenko 

S. I. 

 

Boosting digital 

literacy of 

employees: how to 

design applications 

for mobile devices  

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації і 

моделі інноваційного 

розвитку ” 25 листопада 

2021 року, Харків: ХРУ 

імені В.Н.Каразіна, 

2021р. 

C. 332-335.    

URL: 

http://dspace.unive

r.kharkov.ua/handl

e/123456789/1725

4 

 

І 

44 ННІ 

“КБІ” 

Semenchenk

o T., 

Motivation of 

employees of the 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

C. 335-337.    І 
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Yuzhenko 

E.O. 

 

company: the 

concept of 

motivation, theory 

and methods of 

motivation.  

“Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації і 

моделі інноваційного 

розвитку ” 25 листопада 

2021 року, Харків: ХРУ 

імені В.Н.Каразіна, 

2021р. 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

45 
ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Кальченко 

Ю. О.  

ФОРМУВАННЯ 

ІМІДЖУ 

ПІДПРИЄМСТВА: 

СВІТОВИЙ ТА 

ВІТЧИЗНЯНИЙ 

ДОСВІД 

 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

 

С. 277-280 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

 

І 

46 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Савьолова 

Т. 

ІННОВАЦІЙНО-

ЕКОЛОГІЧНИЙ 

РОЗВИТОК 

БІЗНЕСУ: 

«ЗЕЛЕНАРОЗРОБ

КА» - 

СТВОРЕННЯ 

ВУГЛЕЦЕВО-

НЕЙТРАЛЬНИХ 

ВЕБ-САЙТІВ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С. 280-283 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

 

І 

47 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

СавьеловаТ

. 

СУЧАСНЕ 

СОЦІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ: 

ПЕРСПЕКТИВИ 

ЛЮДЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ У 

СФЕРІ 

ІНФОРМАЦІЙНИ

Х ТЕХНОЛОГІЙ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С. 283-286 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

48 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Туінова Т.І.  

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ 

З’ЯВЛЯЮТЬСЯ 

НА ШЛЯХУ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

С. 286-289 І 



 

49 

 

ВЕДЕННЯ 

ДІЛОВИХ 

ПЕРЕГОВОРІВ 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

49 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Юрченко 

Н.Є 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТУ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С. 289-292 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

50 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Коробка 

В.Ю 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ҐЕНДЕРНОГО 

АСПЕКТУ В 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІЇ 

ЛІДЕРСТВА... 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

 

С. 295-298 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

 

І 

51 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Косовцова 

А.С 

ПРОБЛЕМА 

ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

ЧАСУ, ЯК 

ГОЛОВНОГО 

РЕСУРСУ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С.298-302 

 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

52 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

С.320-324 І 



 

50 

 

Побажансь

ка  

ТАЙММЕНЕДЖМ

ЕНТУ: 

ФОРМУВАННЯ 

ВЛАСНОЇ 

СИСТЕМИ ЧАСУ 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

53 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Руднєва В.Р 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИ

Х РІШЕНЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С. 324-327 

 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

І 

54 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Фокіна Ю. 

Ю. 

ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТ 

УПРАВЛІНЦЯ: 

МИСТЕЦТВО 

ДЕЛЕГУВАТИ 

ПОВНОВАЖЕНН

Я.. 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С.347-351 

 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

 

І 

55 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В. 

Шевченко 

Д.Ю. 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЛІ 

КОМУНІКАТИВН

ОЇ ПОЛІТИКИ В 

БАНКІВСЬКИХ 

УСТАНОВАХ НА 

СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ.... 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

(25 листопада 2021 року, 

м. Харків, Україна) 

«СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

КОНЦЕПЦІЇ, ЦИФРОВІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ, 

МОДЕЛІ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ» 

С.357-359 

 

URL: 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

 

І 

56 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В., 

ПРОБЛЕМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

С 137-139 І 



 

51 

 

Кузьміна 

В.Д. 

ТОВАРНОЇ 

СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ 

молодих учених та 

студентів (28 квітня 2022 

року, м. Харків, Україна) 

“НАУКОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОЛОДІ З ПРОБЛЕМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІ” 

http://kbi.karazi

n.ua/wp-

content/uploads/

2022/06/%D0%

97%D0%B1%D

1%96%D1%80

%D0%BD%D0

%B8%D0%BA-

%D0%9D%D0

%B0%D1%83%

D0%BA%D0%

BE%D0%B2%

D1%96-

%D0%B4%D0

%BE%D1%81%

D0%BB%D1%9

6%D0%B4%D0

%B6%D0%B5

%D0%BD%D0

%BD%D1%8F-

%D0%BC%D0

%BE%D0%BB

%D0%BE%D0

%B4%D1%96.p

df 

57 ННІ 

“КБІ” 

Ізюмцева 

Н.В., 

Бабенко 

Т.С.  

КАДРОВА 

СТРАТЕГІЯ В 

СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

133 258 

ПІДПРИЄМСТВО

М  

 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих учених та 

студентів (28 квітня 2022 

року, м. Харків, Україна) 

“НАУКОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОЛОДІ З ПРОБЛЕМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІ” 

С.133-137 

http://kbi.karazi

n.ua/wp-

content/uploads/

2022/06/%D0%

97%D0%B1%D

1%96%D1%80

%D0%BD%D0

%B8%D0%BA-

%D0%9D%D0

%B0%D1%83%

D0%BA%D0%

BE%D0%B2%

D1%96-

%D0%B4%D0

%BE%D1%81%

D0%BB%D1%9

6%D0%B4%D0

%B6%D0%B5

І 



 

52 

 

%D0%BD%D0

%BD%D1%8F-

%D0%BC%D0

%BE%D0%BB

%D0%BE%D0

%B4%D1%96.p

df 

58 ННІ 

«КБІ» 

Морозова 

Н.Л., Гудок 

А.С.  

Роль інновацій в 

розвитку 

банківської 

установи 

Збірник тез І 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку» (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С.207-208. 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

59 ННІ 

«КБІ» 

Морозова 

Н.Л., 

Татарко 

М.С. 

Оцінка 

ефективності 

впровадження  

інноваційних 

засобів реклами в  

банківському 

секторі 

Збірник тез І 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасне управління 

організаціями: концепції, 

цифрові трансформації, 

моделі інноваційного 

розвитку» (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

25.11.2021 р.) 

С.308-310. 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17254 

 

І 

60 ННІ 

«КБІ» 

Денчик 

І.С., 

Пархоменк

о Т.Л., 

Морозова 

Н.Л.  

Організація та 

управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

Збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

інтеграції» (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С. 133-135 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

 

І 

61 ННІ 

«КБІ» 

Тончевська 

О.О., 

Морозова 

Н.Л.  

Роль реклами в 

економічному 

розвитку 

підприємства 

Збірник тез доповідей ХI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів «Наукові 

дослідження молоді з 

проблем європейської 

С.  196-198 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17562 

 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17254
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інтеграції» (Україна, м. 

Харків, 28 квітня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

62 ННІ 

«КБІ» 

Морозова 

Н.Л.,  

Тончевська 

О.О.  

Психологічний 

вплив реклами на 

людину та 

суспільство 

Збірник тез доповідей ІI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасний стан, проблем 

та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових 

систем» (Україна, м. 

Харків, 20 травня 2022 

року) [Електронний 

ресурс]. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 

2022. 

С. 225-229 

http://dspace.uni

ver.kharkov.ua/h

andle/12345678

9/17564 

 

І 

63 ННІ 

«КБІ» 

Denchyk I, . 

Morozova 

N. 

THE ROLE OF 

TRAINING IN THE 

PERSONNEL 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

Education and science of 

today: intersectoral issues 

and development of 

sciences: Collection of 

scientific papers «ΛΌГOΣ» 

with Proceedings of the II 

International Scientific and 

Practical Conference (Vol. 

1), Cambridge, October 29, 

2021. Cambridge-

Vinnytsia: P.C. Publishing 

House & European 

Scientific Platform, 2021. 

с. 38-39 

https://ojs.ukrlog

os.in.ua/index.p

hp/logos/issue/d

ownload/29.10.2

021/621 

І 

64 ННІ 

«КБІ» 

Denchyk I,  

Morozova 

N. 

ENTERPRISE 

PERSONNEL 

MANAGEMENT 

ENTERPRISE 

PERSONNEL 

MANAGEMENT// 

Technologies and strategies 

for the implementation of  

scientific achievements: 

collection of scientific 

papers  «SCIENTIA» with 

Proceedings of the I 

International Scientific and 

Theoretical Conference 

(Vol. 1), May 27, 2022. 

Stockholm, Kingdom of  

С. 37-39. 

https://doi.org/1

0.36074/scientia

-27.05.2022 

І 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17564
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Sweden: European 

Scientific Platform.  

65 ННІ 

«КБІ» 

Морозова 

Н.Л., 

Кузьміна 

В.Д 

Ефективне 

розміщення 

продуктивних сил в 

розвитку регіону 

Збірник тез VII 

Международної науково-

практичної конференції 

«SCIENCE, 

INNOVATIONS AND 

EDUCATION: 

PROBLEMS AND 

PROSPECTS» 9-11 

лютого 2022 р., Токіо, 

Японія 

C. 777-779 

https://sci-

conf.com.ua/vii-

mezhdunarodna

ya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-

science-

innovations-and-

education-

problems-and-

prospects-9-11-

fevralya-2022-

goda-tokio-

yaponiya-arhiv 

 

І 

 

За звітний період кафедрою було започатковано роботу та отримано Державний 

реєстраційний номер ініціативної наукової теми «Стратегія розвитку банківського бізнесу». 

Керівник НДР - д.е.н., проф. Грінько А.П., відповідальний виконавець - к.е.н., доц. Ізюмцева Н.В., 

строки виконання НДР з 01.01. 2022 до 31.12.2024 р. 

Головна мета - на основі узагальнення концептуальних підходів аналізу сучасних трендів 

розвитку банківського сектору, дослідження напрямків стратегічного розвитку банківського 

бізнесу, обґрунтувати вибудовування напрямків удосконалення системи управління та 

підвищення якості послуг, сервісу і продаж. Основні завдання проекту: 

а) проаналізувати сучасні концепції ведення банківського бізнесу; 

б) дослідити напрямки удосконалення системи управління; 

в) довести необхідність реалізації перспектив підвищення якості 

послуг, сервісу та ефективності продаж. 

Очікувані результати - виокремлення основних напрямків стратегічного розвитку банківського 

бізнеса в епоху трансформацій. 

25.11.2021 р на базі кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій 

Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» викладачами кафедри 

організовано та проведено  І Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасне управління 

організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку» (м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна). Метою конференції було надання вченим, практикуючим фахівцям, 

бізнесменам і студентам можливості вільного обміну досвідом та інформацією щодо теоретичних 

та практичних концепцій інноваційного розвитку організацій в умовах сучасних викликів 

цифрової економіки. Тематичними напрямами конференції були: 1. Соціально-економічні, 

фінансові та правові аспекти інноваційного розвитку організацій; 2. Обліково-аналітичні 

механізми забезпечення ефективності інноваційної діяльності у вирішенні проблем сучасності. 

3. Професійна компетентність фахівців з управління, адміністрування та бізнесу в контексті 

цифрових трансформацій. До участі в роботі конференції долучились викладачі закладів вищої 

освіти, аспіранти, докторанти, студенти, представники професійних громадських організацій та 

бізнесу, зарубіжні партнери. В електронний Збірник тез конференції увійшло 118 тез доповідей 

https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-9-11-fevralya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv
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вітчизняних та зарубіжних науковців із 40 закладів вищої освіти.  З пленарними доповідями 

виступили від кафедри: Грінько А.П. - “Цифровий менеджмент як основа інноваційного розвитку 

бізнесу”; Топалова С. О. - “корпоративна культура як економічний ресурс та фактор 

конкурентних переваг бізнес-структури”; Христофорова О.М., Вольфганг Мюллер -  Diplom-

Kaufmann, PhD, сертифікований аудитор й податковий консультант, керуючий партнер 

аудиторської компанії, Німеччина - The wirecard scandal in germany: european lessons.  

За звітний період викладачами кафедри організовано та проведено секційні засідання в 

рамках Міжнародних науково-практичних конференцій, які проводились Навчально-науковим 

інститутом «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна в on-line режимі:  28 квітня 2022 року - Секція 3  «Економіка та менеджмент в 

умовах глобальної невизначеності»  ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»;  20 травня 

2022 року – Секція 3 «Професійний менеджмент у сучасних організаціях» ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції  «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та облікових систем». Студенти та науково-педагогічні працівники 

кафедри прийняли активну участь в обговоренні актуальних питань за секційними  напрямками 

доповідаючи українською та англійською мовами. Доцент Христофорова О.М. у співавторстві з 

д-м Вольфгангом  Мюллером представила тези наукової доповіді « The reconstruction of Germany 

after  the war – a model for Ukraine 

 

 

Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні 

висновки 
У 2021-2022 н.р. викладачами кафедри виконано опанування 1 дисертації. Грінько А.П. 

здійснила опонування дисертаційної роботи (у якості рецензента - експерта) на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Кащеної Наталії Борисівни на тему 

«Методологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 

активністю підприємств торгівлі»  (листопад 2021 року). 

 

Участь в акредитації освітніх програм: 

 
Доцент кафедри Даудова Г.В. приймала участь в акредитації: 

 освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», підготовки 

докторів філософії, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ID у ЄДЕБО 51067), 

навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; 

освітньої програми «Управління та адміністрування регіональних економічних систем» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281  «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань  

28 «Публічне управління та адміністрування», розроблену робочою групою Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

 

 

Науково-дослідна робота студентів 
 

Велика увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів, як одному з 

головних напрямів підготовки фахівців. На кафедрі проводиться робота із забезпечення 

зростання якісного рівня науково-дослідної роботи студентів шляхом: затвердження тем 

курсових, бакалаврських, магістерських робіт з урахуванням спеціалізації кафедри та її науково-
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дослідної тематики; участі студентів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях (було 

підготовлено 65 тез доповідей, що на 7 тез більше ніж у попередньому році у співавторстві з 

викладачами кафедри), олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо.  

У звітному періоді до участі  у  Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Соціально 

відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності 

України була підготовлена наукова робота студентів гр. АМ-41Б Торяника І.В., Солопіхіної М.В.  

за темою «Реалії вітчизняного бізнесу у досягненні цілей сталого розвитку», а також у 
Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт (напрям Менеджмент організацій, 57) 

підготовлена наукова робота Торяника І.В., Солопіхіної М.В. за темою «Внесок ПРАТ «АБІНБЕВ 

ЕФЕС УКРАЇНА» у досягненні цілей сталого розвитку» (керівник: доцент Торяник Ж.І.) 

Для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт під керівництвом 

Морозової Н.Л. подано 3 роботи шести студентів: напрям «Банківська справа» - Гудок А.С., 

Солопіхіна М.В. Інноваційна діяльність у банківництві; Ольховецька П.О., Пархоменко Т.Л. 

Забезпечення економічної безпеки банків;  напрям «Управління персоналом і економіка праці» - 

Лісова А.В., Солопіхіна М.В. Управління персоналом банку. 

На факультеті діють студентські наукові товариства «Менеджер» та «Міжнародний». 

Результати досліджень використовувались при виконанні курсових, дипломних і магістерських 

робіт. У рамках клубу «Міжнародний» пройшов щорічний науковий марафон «Глобалізація: 

актуальні питання сьогодення». У рамках марафону 10.22.21 у круглому столі приймали участь 

студенти 3 курсу спеціальності “Менеджмент”. Обговорювали питання впливу глобалізації на 

світову економіку,  на забруднення довколишнього середовища та кризу COVID-19. Зустріч 

пройшла в дружній атмосфері в стінах рідного університету з дотриманням всіх правил безпеки 

під час пандемії 

20.01.2022 р. відбулась студентська олімпіада з англійської мови в режимі онлайн. 

Студенти біли нагороджені дипломами: Фроловський Даниїл Сергійович  – Диплом I ступеня; 

Юженко Єва Олександрівна – Диплом II ступеня; Сусідко Давид Юрійович – Диплом III ступеня. 

17 січня 2022 року відбулося засідання клубу за участю студентів-магістрів (заочне) 

спеціальності Менеджмент, де студенти Савіна Аліна, Кухар Діана, Сухоребра Маргаріта та 

Борова Анастасія  виступили з доповідями англійською мовою.  

 

Науковий клуб «Менеджер» (керівник клубу доцент Торяник Ж.І.) 

Відповідно до плану роботи студентського наукового клубу у 2021-2022 н.р. проведено сумісні 

робочі засідання та виконано ряд завдань, а саме: 

 

Термін Заходи Індикатори 

Вересень, 

лютий 

Проведено вебінар з метою обговорення 

плану дій клубу на поточний рік та   

залучення нових членів до СНК серед 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 

 Голова клубу: Резніченко С. 

Вересень Участь у Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт «Соціально відповідальне 

ведення бізнесу – складова сталого 

розвитку» з нагоди 30-ї річниці 

Незалежності України. 

 

Солопіхіна М.В., Торяник 

Ж.І.  за темою: «Реалії 

вітчизняного бізнесу у 

досягненні цілей сталого 

розвитку» 

 

сертифікати 
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вересень  

Участь у колективній монографії  

«Підходи до вирішення проблем  

фінансування, безпеки, економічного  

та інформаційного розвитку субʼєктів 

господарювання 

 в умовах пандемії» в межах теми  

«Методологія соціально-економічного, 

інформаційного та науково-технічного 

розвитку регіонів,  галузей 

виробництва, підприємств та їх 

об’єднань» (державний реєстраційний  

номер 0116U006782) 
 

Торяник І.   

Розділ. Корпоративна 

соціальна відповідальність 

бізнесу в Україні: здобутки та 

виклики  

 

довідки 

Жовтень- 

листопад 2021, 

квітень 2022 

Підготовка студентів до участі у наукових 

міжнародних та вітчизняних конференціях 

(м. Полтава, Харків, Лондон): 

 

 

підготовлено 6 тези 

доповідей:  

1) Лугарь Є.В., 

Чечеринда С.С. 

2) Лугарь Є., Ігнатова Д. 

3) Торяник І., Солопіхіна 

М. 

4) Бенбенок А. 

5) Лугарь Є.В.  

6) Резніченко С.Ю.  

Листопад Участь в он-лайн конференції з системного 

управління якістю.  Форум проводився в 

рамках Європейського тижня якості, який 

в цьому році проходив під девізом 

"Долаючи наступний рубіж з якістю". 

Саме цій темі були присвячені ключові 

доповіді: як повинні розвиватися системи 

менеджменту в організаціях, щоб 

дозволяти їм відповідати на нові виклики і 

долати нові рубежі. 

 

Руднева В. Захарецький 

А., Коробка В., Шевченко 

Д., Водолазька І., Торяник 

І., Ковалева Є., Вепрецька 

С. 

  

Фотозвіт 

Грудень Проведено вебінар на тему «Лідерство в 

епоху нової нормальності» 

Доповідач: Торяник Ж.І. 

 

Лютий Підготовлено   Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт (напрям 

Менеджмент організацій, 57) 

Солопіхіна М.В., Торяник І.В. 

«Внесок ПРАТ «АБІНБЕВ 

ЕФЕС УКРАЇНА» у 

досягненні цілей сталого 

розвитку» 
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Березень Обговорення питань за темою 

«Екопроблеми планети» з нагоди  щорічної 

міжнародної події «Година Землі» 

Доповідач: Торяник Ж.І. 

квітень Проведено вебінар за темою «Академічна 

доброчесність і протидія плагіату: короткі 

поради» 

 Доповідач: Торяник Ж.І. 

члени СНК 1 курс 

червень Обговорення питань за темою “Концепції 

сучасної бірюзової компанії”  

Доповідач: Торяник Ж.І. 

 

 

Науковий клуб «Міжнародний» (керівник клубу доцент Шевченко В.І.) 

 

Відповідно до плану роботи студентського наукового клубу у 2021-2022 н.р. проведено 

засідання та виконано ряд завдань, а саме:  
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Термін Заходи Індикатори 

вересень 

 

Обговорення плану клубу на поточний рік та 

залучення нових членів до СНК серед 

іноземних та українських студентів усіх 

спеціальностей 

Складено план клубу на 

поточний навчальний рік 

жовтень Підготовка студентів до участі у 

студентському науковому марафоні. 

Визначення тем доповідей. 

листопад Підготовка студентів до студентської 

олімпіади з англійської мови серед студентів 

КБІ. 

Проведення відбіркового туру 

старшим викладачем кафедри 

Чернявською І.С. доц. 

Семенченко Т.О. та доц. 

Шевченко В.І. серед студентів 

1-5 курсів 

грудень- 

січень 

  

Проведення студентського наукового 

марафону 

«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

СЬОГОДЕННЯ» 

  

В марафоні прийняли участь 

іноземні та українські студенти 

1-5 курсів всіх спеціальностей. 

Всі учасники отримали 

сертифікати. Подія висвітлена 

на сторінці кафедри у Facebook 

15 грудня Проведення студентської олімпіади з 

англійської мови 

Олімпіада проводилась на 

платформі Moodle (тестова 

частина) та у Скайпі (усна 

комунікативна ситуація) 

Члени коміссії: Шевченко В.І. 

,Чернявська І.С. Семенченко 

Т.О.  

Переможці олімпіади 

отримали дипломи. 

Подія висвітлена у Facebook 

лютий Вебінар за темою «Рекомендації щодо 

забезпечення принципів академічної 

доброчесності» для студентів-іноземців 

У вебінарі прийняли участь 

студенти 1-5 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Доповідач: Шевченко В.І. 
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березень Обговорення питань за темою «Глобальні 

екологічні проблеми нашої планети та шляхи 

їх вирішення» з нагоди  щорічної 

міжнародної події «Година Землі», що 

започаткована WWF (World Wide Fund for 

Nature, Всесвітнім фондом природи) 

В обговоренні приймають 

участь студенти спеціальності 

Менеджмент 

Доповідачі: Шевченко В.І. та 

члени клубу 

Подія висвітлена у Facebook 

квітень Вебінар з нагоди святкування Міжнародного 

дня англійської мови або День англійської 

мови в ООН - свято, що відзначається 

щорічно 23 квітня. 

В обговоренні приймають 

участь студенти спеціальності 

Менеджмент 

Доповідач: Шевченко В.І. 

травень Круглий стіл з нагоди  щорічної міжнародної 

події «Година проти ненависті»  Anti-bulling 

Day 

В обговоренні приймають 

участь студенти спеціальності 

Менеджмент 

Доповідач: Шевченко В.І. 

            

        Таким чином, викладачами кафедри проведено досить суттєву науково-дослідну роботу у 

поточному 2021/2022 навчальному році. 

       З метою удосконалення науково-дослідної роботи  на кафедрі доцільно:  

● активізувати участь у міжнародних, регіональних, наукових програмах; 

● активізувати роботу з інтеграції науки і виробництва; 

● розвивати науково-дослідну співпрацю з провідними профільними закладами вищої 

освіти шляхом виконання комплексних держбюджетних та госпдоговірних тем; 

забезпечити зростання якісного рівня науково-дослідної роботи студентів.  

 

 

5. Навчально-методична робота 

 
Одним із основних видів діяльності кафедри є навчально-методична робота, метою якої є 

підготовка конкурентоспроможних фахівців. За звітні роки навчально - методична робота була 

спрямована на модернізацію методичного забезпечення навчального процесу та втілення 

сучасних інноваційних технологій в умовах євроінтеграції. 

Найбільш суттєвими результатами роботи є: 

- робота з формування навчальних, робочих планів підготовки фахівців з менеджменту 

відповідно Національної рамки кваліфікації та вимог, визначених Законом України «Про вищу 

освіту»; 

- розробка методичного забезпечення та впровадження в навчальний процес дистанційних 

курсів навчання; 

- інтенсифікація навчального процесу за рахунок впровадження новітніх технологій з 

використанням ділових ігор за темами; 

- використання «Кейс – методу» при проведенні практичних занять; 

- проведення лекцій-дискусій та семінарів-дискусій; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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- видання підручників, навчальних посібників, загальна кількість яких наведена у таблиці; 

- створення електронних версій НМКД. 

 
 

Навантаження за всіма видами робіт за 2021-2022  навчальний рік склало: 

 

№ Прізвище І. Б. 

викладача 

Ставка Навчальна 

робота (год.) 

Методична 

робота 

(год.) 

Наукова 

робота 

(год.) 

Організаційна 

робота (год.) 

ВСЬОГО 

виконано 

1. Грінько А.П. 1,25 608 800 240 300 1948 

2. Ізюмцева Н.В. 1,0 568 610 260 110 1548 

3. Торяник Ж.І. 1,0 578 580 170 220 1548 

4. Христофоров

а О.М. 

0.5 298 403 63 10 774 

5. Новікова Т.В. 1,0 552 916 50 30 1548 

6.  Панкратова 

О.М. 

1,0 523 744 125 156 1548 

7. Швидка О.Б. 1,0 583 790 75 100 1548 

8. Шевченко В.І. 1,0 532 770 86 160 1548 

9. Петренко 

Н.В. 

0,5 291 263 20 200 774 

10. Семенченко 

Т.О. 

0,75 446 580 85 50 1161 

11. Чернявська 

І.С. 

1.0 600 848 60 40 1548 

12. Малафєєв Т.Р. 0,5 290 345 35 110 780 

13. Морозова 

Н.Л. 

0,5 276 99 265 134 774 

14. Топалова С.О. 0,5 330 326 40 80 776 

15.  Чхеайло А.А. 0,5 299 347 35 120 801 

16. Даудова Г.В. 0,25 149 100 128 10 387 

 

Часткове виконання або невиконання  певних видів роботи перекрито іншими видами 

навантаження, виконаними поза планом або в більших, ніж заплановано обсягах. Окремі, 

найбільш суттєві розбіжності викладачів ліквідовано через: 

Грінько А.П. Навчальна робота: невиконання навчальної роботи пояснюється змінами, які 

відбулись через введення воєнного стану у 2022 році, що сприяло заміні форми атестації 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з захисту кваліфікаційної роботи на 
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атестаційний екзамен (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 

р. № 265 «Про проведення атестації випускників, закладів фахової передвищої, вищої освіти» та 

Рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання: 

«Про затвердження внесення змін до навчальних планів у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна» від 11 квітня 2022 року, протокол №7). У зв’язку з цим 

аудиторна робота зменшилась на 2 години (замість 5 годин для захисту було відведено 3 години 

на атестаційний екзамен) і склала 323 години замість 325 годин за планом. Також це сприяло 

невиконанню позааудиторного навантаження на 76 годин (80 годин на керівництво дипломних 

робіт за мінусом 4 годин на перевірку екзаменаційних робіт студентів). Невиконання 

навчального навантаження компенсовано перевиконанням: методичної роботи на 40 годин та 

наукової роботи на 40 годин.  

Ізюмцева Н.В. Навчальна робота: недовиконання навчального навантаження на 20 г. у 

зв’язку з тим, що за рішенням кафедри та інституту захист кваліфікаційної бакалаврської роботи  

замінили  на комплексний атестаційний екзамен за фахом; наукова робота: прийнято участь у 

конференції з підготовкою тез доповідей  на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем»;  керівництво та публікація студентських тез доповідей на ХI Міжнародну науково-

практичну конференцію молодих учених та студентів Україна  (10 г.) Керівництво науковою 

роботою студентів  з підготовкою тез доповідей на конференцію (2 тез - 20 год.). 

Панкратова О.М. Навчальна робота: недовиконання навчального навантаження на 40 год. 

у зв’язку з тим, що за рішенням кафедри та інституту захист кваліфікаційної бакалаврської 

роботи  замінили  на комплексний атестаційний екзамен за фахом, навчальна робота у розмірі 40 

годин відпрацьована за рахунок наукової роботи (написання і публікація статті у науковому 

виданні). 

Шевченко В.І. Навчальна робота: у зв’язку зі зміною навчального плану спеціальності 122 

Комп’ютерні науки другий (магістерський) рівень освіти дисципліни "Професійна іноземна мова 

та професійні бізнес комунікації  на 16 годин практичних занять, навчальна робота у розмірі 16 

годин відпрацьована за рахунок наукової роботи (Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовкою доповідей на всеукр. та міжнародні конференції). 

Торяник Ж.І. Навчальна робота: недовиконання навчального навантаження на 20 г. у 

зв’язку з тим, що за рішенням кафедри та інституту захист кваліфікаційної бакалаврської роботи 

замінили на комплексний атестаційний екзамен за фахом. Методична робота: Розроблено 

програму та екзаменаційні білети  для комплексного атестаційного екзамену за фахом (10 г.); 

Наукова робота: прийнято участь у конференції з підготовкою тез доповідей  на ІІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, 

фінансово-кредитних та облікових систем»;  керівництво та публікація студентських тез 

доповідей на ХI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів 

Україна  (10 г.). 

Топалова С.О. Навчальна робота: впроваджено додатковий навчальний курс "Україна в 

регіональних і глобальних політичних процесах" у зв'язку із заміною кваліфікаційної 

бакалаврської роботи на кваліфікаційний іспит (32 год.); наукова робота: підготовлено рукопис 

наукової статті «Корпоративна культура в умовах війни: проблема вибору між прибутками і 

цінностями». Стаття ще не опублікована (30 год.)/ 

Новікова Т.В. Навчальна робота: недовиконання в навчальній роботі (керівництво 

кваліфікаційною бакалаврською роботою)  20 годин у зв’язку з тим, що за рішенням кафедри та 

інституту захист кваліфікаційної бакалаврської роботи замінили на комплексний атестаційний 

екзамен за фахом;  методична робота: підвищення кваліфікації невиконання 3 години буде 

продовжено у наступному навчальному році перекрито науковою роботою: публікація статей та 

тез доповідей перевиконання 23 години. 

Чхеайло А.А. Невиконання  наукової роботи (-40 год.) перекрито методичною роботою 

(+40 год), а саме розробкою програм навчальних дисциплін та комплектів навчальних дисциплін 
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«Філософія бізнеса», «Глобальні проблеми сучасності», які  викладалися вперше, перевіркою 

робіт на наявність запозичень.  

Швидка О.Б. Наукова робота: невиконання підготовки наукової статті (-40 год.) було 

перекрито підготовкою виступу з усною доповіддю на 1 Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі 

інноваційного розвитку» на тему "Оптимізація бізнес-комунікацій в умовах сьогодення" (+20 

год.), а також збільшенням кількості керівництва науковою роботою студентів з підготовкою тез 

доповіді на науково-практичній конференції (замість запланованих 3-х студентів, підготовлено 5 

(+10 год.); залишок невиконаних годин  з наукової роботи (- 10 год.) було перекрито методичною 

роботою – підготовкою до аудиторних занять з дисципліни "Українська мова за професійним 

спрямуванням" (+ 10 год). 

Малафєєв Т.Р. Невиконання  наукової роботи (-40 год.) перекрито організаційною 

роботою (+40 год.), а саме підготовкою та проведенням IV Відкритого регіонального турніру з 

фінансової грамотності (KHARKIVFINCUP-2021). 

 

Методична робота 
   

Процес розроблення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

базувався на підставі Закону України «Про вищу освіту» з правом на академічну свободу, а також 

орієнтуючись на зазначені освітньою програмою в описі навчальної дисципліни очікувані 

результати навчання і дисциплінарні компетентності, що забезпечує викладачам самостійність 

визначення програмного змісту дисципліни, логіку, структуру її вивчення, комплекс методів та 

освітніх технологій, засоби навчання, засоби діагностики й контролю, а також можливості 

доповнення зазначеного вище переліку необхідними, за його переконанням, додатковими 

інформаційними і методичними матеріалами. Такими матеріалами стали конспекти текстів 

лекцій, практикуми, банк тестів, контрольних завдань, наочні об’єкти, презентації, аудіо- та 

відеоматеріали тощо. 

Отже розроблення навчально-методичних матеріалів здійснювалась на компетентнісній 

основі та було зорієнтоване на забезпечення принципу студентоцентрованості.  

Відповідно до нового навчального плану бакалаврів та магістрів спеціальності 073 

«Менеджмент» викладачами кафедри були розроблені робочі програми навчальних дисциплін: 

Психологія управління; Іноземна мова в корпораціях, Теорії управління та концепції бізнесу, 

Лідерство та управління командою; Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації; 

Управління проектами; Іноземна мова для РВО бакалавр спеціальностей 071 “Облік і 

оподаткування”,072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент, 122 

“Комп’ютерні науки”, 125 “Кібербезпека”; “Банківська студія: Корпоративне управління: Бізнес-

комунікації та соціальна відповідальність”; “Українська мова за професійним спрямуванням”, 

Корпоративна етика та культура; Соціологія, Мікроекономіка, Макроекономіка. 

Оновлені програми навчальних дисциплін: Банківська студія “Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі”; Бакалаврський тренінг (семінар); Маркетинг; Фондовий 

ринок та регулювання фондовому ринку; Міжнародний та крос-культурний менеджмент. 

Було підготовлено та опубликовано: Методичні рекомендації до проходження виробничої 

практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спец. 073 Менеджмент 

галузі знань 07 “Управління та адміністрування” освітньої програми “Менеджмент і глобальний 

бізнес” (Грінько А.П., Морозова Н.Л., Христофорова О.М.); Методичні рекомендації до 

самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Іноземна  мова для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей (Чернявська І.С.). 

Підготовлено конспекти лекцій та комплексів лекційних презентацій з дисциплін: Теорії 

управління та концепції бізнесі (в частині презентацій) (Торяник Ж.І.); “Лідерство та управління 

командною” ( в частині презентацій (Торяник Ж.І.) (жовтень 2021 р.); «Інноваційний 

менеджмент» (Грінько А.П.),   Корпоративна етика та культура, Соціологія (Топалова С.О.); 

Управління проектами (Панкратова О.М.). 
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Також протягом навчального року оновлено презентації з дисциплін: Міжнародна 

економіка (Панкратова О.М.); Бакалаврський тренінг (семінар) (Торяник Ж., Панкратова О.М.); 

Логістичний менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Теорія організацій та організація 

управління підприємством (Христофорова О.М.); Фондовий ринок та регулювання фондовому 

ринку, Крос-культурний менеджмент (Новікова Т.В.), Антикризовий менеджмент, Стратегічний 

менеджмент, Менеджмент організацій, Методологія наукових досліджень та інтелектуальна 

власність (Грінько А.П.). 

Розроблено та оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з дисциплін 

(екзаменаційні білети): Професійна іноземна мова та професійні бізнес-комунікації, Психологія 

управління (Шевченко В.І.); Теорії управління та концепції бізнесу (Торяник Ж.І.); Поведінкова 

та інституціональна економіка (Топалова); Іноземна мова (Чернявська І.С., Семенченко Т.О.), 

Менеджмент ЗЕД (Панкратова О.М.), Мікроекономіка (Новікова Т.В.), Макроекономіка 

(Новікова Т.В.), Антикризовий менеджмент (Грінько А.П.).  Розроблено екзаменаційні білети 

комплексного атестаційного екзамену за фахом «Менеджмент» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» (Грінько А.П., Морозова Н.Л., Панкратова О.М., Чхеайло А.А., Христофорова 

О.М., Новікова Т.В., Торяник Ж.І., Ізюмцева Н.В., Даудова Г.В.) за освітньою програмою 

«Менеджмент і глобальний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 р. 

Оновлено інформацію про кафедру на сайті інституту (Грінько А.П.). 

Оновлено та розміщено протягом навчального року навчально-методичні розробки 

викладачів на платформі MOODLE: 

оновлено та доповнено навчальні, методичні, демонстраційні та тестові матеріали 

дистанційного курсу "Логістичний менеджмент" (Христофорова О.М., червень 2022 р.); 

“Професійна мова та міжнародні бізнес-комунікації” (Семенченко Т.О., червень 2022 р.); 

Менеджмент ЗЕД (Панкратова О.М., грудень 2021 р.); “Банківська студія: Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі: Міжособистісні комунікації в бізнесі” (Швидка О.Б., 

грудень 2021 р.),  “Інноваційний менеджмент (рівень А - Управління бізнесом)” (Швидка О.Б., 

листопад 2021 р.), “Менеджмент персоналу (рівень А – Організаційна поведінка) (Швидка О.Б., 

травень 2022 р.), “Менеджмент (рівень С – Менеджмент зовнішніх комунікацій)” (Швидка О.Б., 

березень 2022 р.) «Фондовий ринок та регулювання фондовому ринку» (Новікова Т.В. грудень 

2021),«Крос-культурний менеджмент»(Новікова Т.В. травень 2022) 

Підготовлено нові дистанційні курси, що відкриті для доступу студентів з дисциплін:  

1. Шевченко В.І.: 

- “Психологія управління”  (червень 2022 р.); 

2. Торяник Ж.І.:    

- дистанційний курс для міжфакультетської дисципліни  “Лідерство та управління командною” 

(жовтень 2021 р.);  

- “Теорії управління та концепції бізнесу” (лютий, березень 2022 р.); 

3. Даудова Г.В.: 

“Адміністративний менеджмент” (вересень 2021 р.); 

4. Чернявська І.С.: 

“Іноземна мова” (вересень 2021 р.- червень 2022 р.); 

5. Швидка О.Б.: 

"Банківська студія Корпоративне управління: Бізнес-комунікації та соціальна відповідальність " 

(грудень 2021р.); 

"Українська мова за професійним спрямуванням " (травень 2022 р.); 

6. Панкратова О.М.: 

Управління проектами (травень 2022 р.); 

7. Топалова С.А.: 

Корпоративна етика та культура (січень 2022 р.); 

Соціологія (травень 2022 р.); 

8. Новікова Т.В. 

«Мікроекономіка» (грудень 2021) 
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«Макроекономіка» (травень 2022) 

 За допомогою комп’ютерного програмного забезпечення для контролю знань з дисциплін 

підготовлені тестові завдання та розміщені на платформі MOODLE тести с дисципліни 

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (Панкратова О.М.). 

 У зв’язку з тим, що за рішенням кафедри та інституту захист кваліфікаційної 

бакалаврської роботи  замінили  на комплексний атестаційний екзамен за фахом в умовах 

воєнного стану, було розроблено Програму комплексного атестаційного екзамену за фахом 

«Менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (Грінько А.П., Морозова Н.Л., 

Панкратова О.М., Чхеайло А.А., Христофорова О.М., Новікова Т.В., Торяник Ж.І., Ізюмцева 

Н.В., Даудова Г.В.) за освітньою програмою «Менеджмент і глобальний бізнес» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 р. 

 В січні 2022 р.  було здійснено перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін 

кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій відповідальною особою від інституту 

ННІ «Каразінський банківський інститут» (Покровська О.Г.). Було проаналізовано складові 

НМКД і складові дистанційних курсів в цілому. У результаті проведеної перевірки були 

виправлені усі зауваження щодо складових дистанційних курсів в Moodle, які закріплені за 

викладачами. Викладачі кафедри продовжують заповнювати дистанційні курси методичними 

матеріалами, регулярно оновлюють базу методичних матеріалів по дисциплінам на платформі 

Moodle. 

Крім того, вважаємо досить суттєвим методом інноваційності навчання - залучення до 

Online-лекцій  та семінарських занять працівників з практики. Наприклад, на кафедрі такі лекції, 

семінари, круглі столи проводились за наступними темами відповідних дисциплін: 

-  проведення презентацій, майстер-класів, відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями 

(професійними організаціями) у поточному навчальному році: 

1. 26.10.2021 р. відбувся захист звітів переддипломної практики студентів ОКР Магістр, 

спеціальності 073 Менеджмент, гр. АМ-21М. На захисті був присутній Панаетов Григорий 

Константинович - Директор регіонального фонду підтримки підприємництва. 

2. 19. 11. 2021 р. в рамках заходу «Тиждень кар’єри» в ХНУ імені В.Н.Каразіна на кафедрі 

менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» для 

студентів 4-го курсу (бакалаврського рівня) та 1 курсу (магістерського рівня) спеціальності 073 

Менеджмент відбулася зустріч з Директором Харківської Регіональної дирекції Акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС» - одній з найбільших саме українських організацій, 

Максимом Дергільовим, який провів лекцію-дискусію на тему «Організаційна структура 

управління страхової компанії».  

3. 22.11.2021 р. відбулася оnline-лекція з менеджером з управління персоналом ABINBEV EFES 

UKRAINE, Євгенією Чичкань, за темою: "Чому працівники не хочуть ходити на роботу: досвід 

Ab Inbev EFES. Мотивація персоналу" в рамках дисципліни «Лідерство та командна робота» для 

здобувачів 3 курсу.  

4. 23.11.2021 для здобувачів вищої освіти 3 курсу в межах дисципліни «Менеджмент (рівень В)» 

(тема «Управління конфліктами») була організовано Online зустріч з керівником відділення 

«Благовіщенське» в АТ «ОТП БАНК» Козловим Сергієм Володимировичем. 

 5. 25.11. 2021 р. відбулася інтерактивна лекція «Альтернативний менеджмент у американській 

ІТ-компанії». Представник компанії «Namecheap»  Топалов Ігор розповів студентам 

третьокурсникам   про особливості менеджменту в ІТ-галузі та у своїй бізнес-структурі, про 

специфіку менеджерської діяльності на позиції «Product Owner», на якій працює.  

6. 24.11.2021 р. Швидкою О.Б. було проведено практичний семінар з дисципліни «Банківська 

студія: Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» для студентів І курсу 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за участі  Vadym Shvydkyi,  Head Of Service Delivery компанії INSART.  

7. 24.11.2021 р. у рамках міжфакультетської дисципліни Філософія бізнеса, яка викладається А.А. 

Чхеайло на другому курсі відбулась зустріч з підприємцем, власником єдиного в Україні EHOT 

coffee Колесніков Марко. 
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8. 10.12.2021 Гаранти освітніх програм кафедри Менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій, Грінько А.П., Панкратова О.М. та Ізюмцева Н.В. прийняли участь у роботі Круглого 

столу “Інновації: наука, бізнес, публічне управління”. За участю Харківського регіонального 

фонду підтримки підприємництва, студенцтва, представників малого бізнесу, асоціації 

підприємців було організовано обговорення освітніх програм «Цифровий менеджмент в бізнесі», 

«Менеджмент організацій та адміністрування» «Менеджмент і глобальний бізнес». 

9. 16.12.2021 р. пройшов захист першої підгрупи магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент ННІ 

Каразінський банківський інститут. Захист відбувся в Департаменті економіки Харківської 

обласної державної адміністрації за сприяння Регіонального фонду підтримки підприємництва. 

На захисті були присутніми Голова Атестаційної комісії – доктор економічних наук, керівник 

апарату ХОДА Белявцева Вікторія Володимирівна, директор Харківського Регіонального фонду 

підтримки підприємництва Панаетов Григорій Костянтинович. 

10. 29.12.2021 р. у рамках дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів другого 

(магістерського рівня) денної та заочної форми навчання за освітньою програмою «Менеджмент 

організацій та адміністрування» доцентом кафедри Христофоровою Оленою Миколаївною була 

організована лекція на тему «Організаційна структура підприємства та її трансформація в умовах 

глобалізації економічних процесів» за участю  Вольфганга Мюллера –  Diplom-Kaufmann, PhD, 

сертифікованого аудитора та податкового консультанта, керуючого партнера аудиторської 

компанії в Німеччині. 

11. 01.06. 2022 р. у рамках дисципліни «Логістичний менеджмент»  для студентів спеціальності  

073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-31Б 

доцентом кафедри Христофоровою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар 

на тему «Менеджмент транспортно-експедіційних логістичних послуг» за участі логіста відділу 

логістики ПАТ “Харківське підприємство автобусних станцій” Бондаренко Марини 

Володимирівни. 

12. 11.05.2022 р. у рамках дисципліни «Логістичний менеджмент»  для студентів спеціальності  

073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-31Б 

доцентом кафедри Христофоровою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар 

на тему “Логістичний менеджмент посередництва” за участю виконавчого директора 

підприємства “MEDLOGISTICS” Мітрохіна Геннадія Олексійовича. 

13. 15.04.22 р. у рамках дисципліни «Навчальна практика»  для студентів спеціальності  073 

«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-31Б 

доцентом кафедри Панкратовою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар 

на тему “Розроблення стратегії розвитку організації” за участю генерального директора фірми 

“Fulkrum Software” Мірошниченко Миколи Яковича, який розповів про сучасні стратегії 

менеджменту в міжнародному бізнесі, стратегію фірми у зовнішньоекономічній діяльності, вибір 

стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності та стратегічне планування. 

14. 09.02.2022 р. у рамках дисципліни «Логістичний менеджмент»  для студентів спеціальності  

073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-31Б 

доцентом кафедри Христофоровою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар 

на тему “Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки” за участю виконавчого 

директора підприємства “MEDLOGISTICS” Мітрохіна Геннадія Олексійовича. 

15. 03.05.2022 р. у рамках другого модулю дисципліни «Теорія організацій та організація 

управління підприємством» для студентів спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-21Б доцентом кафедри 

Христофоровою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар на тему «Основи 

теорії і методології організації управління підприємства» за участі заступника директора з 

управління проектами Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального 

інституту “УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ” Бабенка Максима Віталійовича. 

16. 17.05.2022 р. у рамках другого модулю дисципліни «Теорія організацій та організація 

управління підприємством» для студентів спеціальності  073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти академічної групи АМ-21Б доцентом кафедри 
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Христофоровою Оленою Миколаївною було організовано практичний семінар на тему 

«Інституціональні аспекти організації управління підприємством» за участі заступника 

директора з управління проектами Українського державного науково-дослідного і проектно-

вишукувального інституту “УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ” Бабенка Максима Віталійовича. 

17. 14.06.2022 р. для студентів спеціальності  073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти академічної групи АМ-21Б доцентом кафедри Христофоровою Оленою 

Миколаївною було організовано відкритий захист курсових робіт з дисципліни «Теорія 

організацій та організація управління підприємством» за участю заступника начальника 

Північно-Східного регіонального департаменту ПАТ “БАНК ВОСТОК” Медведєва Миколи 

Миколайовича.  

        Відповідно до плану роботи методичних семінарів 2021-2022 н.р. протягом навчального 

року проведено методичні семінари, а саме: 

 

  

Теми 

  

  

Виконавці 

Строк 

проведення 

Відмітки 

про 

виконання 

1 2 3 4 

1.Обговорення та затвердження основних 

напрямів методичної роботи кафедри на 2021-

2022 н.р. 

Зав. кафедри 

  

вересень № 1  

від 02.09.21 

2.Методичні аспекти проведення лекційних, 

практичних та семінарських занять у змішаному 

форматі навчання. 

Зав. кафедри 

викладачі 

кафедри 

жовтень 

 

травень 

№ 2 

 від 07.10.21  

  

№ 9  

від 03.05.22 

3.  Місце дисциплін економіко-теоретичного 

циклу в системі економічних дисциплін. 

Новікова Т.В. листопад № 3  

від 03.11.21 

4.  Концептуальні підходи до організації 

дистанційної освіти. 

Зав. кафедри, 

викладачі 

кафедри 

грудень  

 

березень 

№ 4  

від 03.12.21 

  

№ 7 

 від 04.03.22 

5.Методика викладання дисциплін з 

використанням інноваційних форм і методів 

навчання. 

Викладачі 

кафедри 

жовтень 

 

червень 

№ 2  

від 07.10.21 

  

№ 10  

від 03.06.22 

6.Постійне підвищення кваліфікації викладачів 

кафедри як необхідний елемент педагогічної 

майстерності. 

Зав. кафедри, 

Семенченко 

Т.О. 

протягом 

року 

№ 5  

від 10.01.22 

№ 10  

від 03.06.22 

7.Актуальні питання сучасного менеджменту з 

метою поновлення 

методичного забезпечення курсів кафедри 

Зав. кафедри 

викладачі 

кафедри 

лютий № 6  

від 03.02.22 
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8.Академічна доброчесність як складова 

освітнього процесу: практичний вимір 

Швидка О.Б., 

викладачі 

кафедри 

лютий № 6  

від 03.02.22 

9.Організація самостійної роботи і творчої 

активності студентів в процесі вивчення 

дисциплін кафедри менеджменту. 

Панкратова 

О.М., 

викладачі 

кафедри 

січень 

 

квітень 

№ 5  

від 10.01.22 

  

№ 8  

від 07.04.22 

10.Методичне забезпечення та форми контролю 

успішності студентів в умовах ECTS. 

Зав. кафедри 

викладачі 

кафедри 

червень   

№ 10  

від 03.06.22 

11.Особливості застосування електронних 

навчальних посібників в організації самостійної 

роботи студентів. 

Топалова 

С.О. 

листопад   

№ 3  

від 03.11.21 

 

 

       За результатами методичної роботи науково-педагогічними працівниками за 2021-2022 н.р. 

було розроблено нову ОПП: «Цифровий менеджмент в бізнесі» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності та оновлено освітню програму «Менеджмент організацій та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»; 

підготовлено та оновлено  комплекти методичних матеріалів, що надано в таблиці. 

 

 

№ 

з/п 

Види роботи, заходи Термін 

виконання 
Виконавець години 

1.  

Розроблено освітньо-професійні  програми спеціальності: 

Оновлено освітню програму «Менеджмент 

і глобальний бізнес» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

протягом 

року 

Торяник Ж.І. 

Новікова Т.В. 

Христофорова О.М. 

 

Оновлено освітню програму «Менеджмент 

організацій та адміністрування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

протягом 

року 

Грінько А.П. 

 

 

 Розроблено нову ОПП «Цифровий 

менеджмент в бізнесі» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

Протягом 1 

семестру 

2021/2022 

н.р. 

Грінько А.П. 

Панкратова О.М. 

50 

50 

2. Розроблено навчальні та робочі плани спеціальності  

Розроблено навчальний план за ОПП 

Цифровий менеджмент в бізнесі для 

підготовки бакалаврів на 2022/2023н.р. 

Протягом 

2семестру 

Грінько А.П. 

 

100 
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2021/2022 

н.р. 

 

 Розроблено робочий  

навчальний план за ОПП Цифровий 

менеджмент в бізнесі для підготовки 

бакалаврів на 2022/2023н.р 

Протягом 

2семестру 

2021/2022 

н.р. 

 

Грінько А.П. 

 

20 

3. 
Розробка програми та екзаменаційних білетів  для комплексного атестаційного 

екзамену за фахом 

Спеціальності 073 «Менеджмент»  

першого рівня вищої освіти 

квітень Грінько А.П. 

Ізюмцева н.В. 

Торяник Ж.І. 

Новікова Т.В. 

Христофорова О.М. 

Панкратова О.М. 

Морозова Н.Л. 

Даудова Г.В. 

 

4. Розроблено програми навчальної дисципліни: 

Психологія управління січень 2022 Шевченко В.І. 30 

Іноземна мова в корпораціях серпень 

2021 

Шевченко В.І. 40 

Менеджмент організацій серпень 

2021 

Грінько А.П. 40 

Антикризовий менеджмент серпень 

2021 

Грінько А.П. 40 

Інноваційний менеджмент Січень 2022 Грінько А.П. 40 

Стратегічний менеджмент Січень 2022 Грінько А.П. 40 

Методологія наукових досліджень та 

інтелектуальна власність 

Січень 2022 Грінько А.П. 40 

Теорії управління та концепції бізнесу Січень 2022 Торяник Ж.І. 30 

Лідерство та управління командою Січень 2022 Торяник Ж.І. 30 

Професійна іноземна мова та міжнародні 

бізнес-комунікації 

серпень 

2021 

Семенченко Т.О. 40 

Управління проектами лютий 2022 Панкратова О.М. 30 



 

70 

 

Іноземна мова  

для РВО бакалавр спеціальностей : 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

122 Комп’ютерні науки 

125 Кібербезпека 

серпень 

2021 

Чернявська І.С. 100 

"Банківська студія: Корпоративне 

управління: Бізнес-комунікації та 

соціальна відповідальність "  

серпень 

2021 

Швидка О.Б. 30 

"Українська мова за професійним 

спрямуванням "  

січень 2022 Швидка О.Б. 30 

Мікроекономіка  вересень 

2021 

 

Новікова Т.В. 30 

Макроекономіка січень  2021 Новікова Т.В. 30 

Корпоративна етика та культура серпень  Топалова С.О. 40 

Соціологія січень Топалова С.О 20 

5. Оновлено програми навчальної дисципліни: 

"Банківська студія "Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі" 

 

серпень Швидка О.Б. 5 

Міжнародний та крос-культурний 

менеджмент 

грудень  Новікова Т.В. 5 

Фондовий ринок та регулювання 

фондового ринку 

серпень  Новікова Т.В. 8 

Бакалаврський тренінг (семінар) серпень 
Торяник Ж.І. 

 

 

Маркетинг грудень 

6. Публікація підручника, навчального посібника для вищої школи (у тому числі 

електронного), опису лабораторних робіт, методичних вказівок, збірника завдань, 

словника, довідника, іншого навчально-методичного видання для вищої школи: 

Методичні рекомендації до проходження 

виробничої практики для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі 

Січень 2022 Грінько А.П., 

Морозова Н.Л., 

Христофорова О. М. 

38 с. 
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знань 07 управління та адміністрування 

освітньої програми «Менеджмент і 

глобальний бізнес».   

 

Методичні рекомендації до самостійної та 

індивідуальної роботи з дисципліни 

“Іноземна  мова для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня всіх 

спеціальностей  

Червень 

2022 

Чернявська І.С. 15с. 

 

Програму комплексного атестаційного 

екзамену за фахом «Менеджмент» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 

за освітньою програмою «Менеджмент і 

глобальний бізнес» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 

р. 

Квітень 

2022 р. 

Грінько А.П., 

Морозова Н.Л., 

Панкратова О.М., 

Чхеайло А.А., 

Христофорова О.М., 

Новікова Т.В., 

Торяник Ж.І., 

Ізюмцева Н.В., 

Даудова Г.В. 

21 с. 

7. Створено новий дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: 

Психологія управління червень 

2022 

Шевченко В.І. 250 

Інноваційний менеджмент, що відкритий 

для доступу студентів 

Січень 2022 Грінько А.П. 250 

Теорії управління та концепції бізнесу лютий Торяник Ж.І. 

 

250 

“Лідерство та управління командою” 

(міжфакультетська дисципліна) 

жовтень 150 

Управління проектами травень 

2022 

Панкратова ОМ. 249 

Корпоративна етика та культура січень Топалова С.О. 30 

Соціологія         травень Топалова С.О. 10 

Іноземна мова вересень 

2021-

червень 

2022 

Чернявська І.С. 200 

"Банківська студія Корпоративне 

управління: Бізнес-комунікації та 

соціальна відповідальність "  

грудень  

2021 

Швидка О.Б. 100 

"Українська мова за професійним 

спрямуванням 

травень 2022 Швидка О.Б. 200 
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Мікроекономіка грудень 

2021  

Новікова Т.В. 
170 

Макроекономіка травень 2022 Новікова Т.В. 170 

8. Оновлено та доповнено навчальні, методичні, демонстраційні та тестові матеріали 

дистанційного курсу з дисциплін: 

Логістичний менеджмент червень 

2022 

Христофорова О.М. 100 

Фондовий ринок та регулювання 

фондового ринку 

грудень 

2021  

Новікова Т.В. 90 

Крос-культурний менеджмент травень 

2022  

Новікова Т.В. 30 

Професійна іноземна мова та міжнародні 

бізнес-комунікації 

червень   

Семенченко Т.О. 

30 

Антикризовий менеджмент грудень 

2021  

Грінько А.П. 40 

Стратегічний менеджмент травень 

2022  

Грінько А.П. 60 

Методологія наукових досліджень та 

інтелектуальна власність 

травень 

2022  

Грінько А.П. 40 

Менеджмент організацій грудень 

2021  

Грінько А.П. 40 

Менеджмент ЗЕД грудень 

2021 

Панкратова О.М. 90 

Банківська студія: Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі: 

Міжособистісні комунікації в бізнесі  

грудень Швидка О.Б. 50 

Інноваційний менеджмент (рівень А - 

Управління бізнесом) 

листопад Швидка О.Б. 45 

 
Менеджмент персоналу (рівень А – 

Організаційна поведінка) 

травень Швидка О.Б. 50 

 
Менеджмент (рівень С – Менеджмент 

зовнішніх комунікацій) 

березень Швидка О.Б. 60 

9. Підготовка конспектів лекцій та комплексів лекційних  презентацій з дисципліни: 
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Теорії управління та концепції бізнесу 

(презентації) 

лютий Торяник Ж.І. 

 

25 

“Лідерство та управління командою” 

(міжфакультетська дисципліна, 

презентації) 

жовтень 

 

Корпоративна етика та культура грудень  Топалова С.О. 100 

Соціологія січень Топалова С.О. 36 

Управління проектами травень 

2022 

Панкратова О.М. 180 

"Банківська студія Корпоративне 

управління: Бізнес-комунікації та 

соціальна відповідальність "  

грудень Швидка О.Б. 60 

"Українська мова за професійним 

спрямуванням "  

травень Швидка О.Б. 90 

10. Розроблено засоби діагностики результатів навчальних досягнень студентів з 

навчальної дисципліни: 

Професійна іноземна мова та професійні 

бізнес комунікації 

травень 

2022 

Шевченко В.І. 30 

Психологія управління травень 

2022 

Шевченко В.І. 80 

Іноземна мова в корпораціях жовтень 

2021 

Шевченко В.І. 30 

Соціологія травень Топалова С.О. 10 

Корпоративна етика та культура листопад Топалова С.О. 10 

Управління проектами травень 

2022 

Панкратова О.М. 60 

 
"Банківська студія Корпоративне 

управління: Бізнес-комунікації та 

соціальна відповідальність "  

грудень 

2021 

Швидка О.Б. 20 

 
"Українська мова за професійним 

спрямуванням "  

травень 

2022 

Швидка О.Б. 40 
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11. Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни: 

Менеджмент ЗЕД грудень 

2021 

Панкратова О.М. 15 

Фондовий ринок та регулювання 

фондового ринку 

грудень 

2021 

Новікова Т.В. 10 

12. 
Розроблено та оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з 

навчальної дисципліни (екзаменаційні білети): 

 
Професійна іноземна мова та професійні 

бізнес комунікації 

травень 

2022 

Шевченко В.І. 30 

 
Психологія управління травень 

2022 

Шевченко В.І. 80 

 

«Теорії управління та концепції бізнесу» травень Торяник Ж.І.  

Поведінкова та інституціональна 

економіка (оновлення) 

травень      Топалова С.О. 5 

Іноземна мова квітень Чернявська І.С. 

 

Семенченко Т.О. 

100 

 

 

40 

 

Мікроекономіка ( розроблено) грудень 

2021 

Новікова Т.В. 20 

Макроекономіка ( розроблено) 

 

квітень 2022 Новікова Т.В. 20 

13. Розроблено навчально-методичний комплексу нової дисципліни: 

«Теорії управління та концепції бізнесу» лютий Торяник Ж.І. 75 

Бакалаврський тренінг (семінар) вересень 

Корпоративна етика та культура грудень Топалова С.О. 180 

 Соціологія  травень Топалова С.О. 76 

 Управління проектами травень 

2022 

Панкратова О.М. 90 

14 Комп’ютерне програмне забезпечення для контролю знань з дисциплін (Підготовка 

тестових завдань та їх розміщення  у програмі MOODLE з дисциплін) 

 Менеджмент ЗЕД протягом  

1 сем 

Панкратова О.М. 30 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 

У рамках реалізації плану заходів щодо впровадження дистанційного навчання та новітніх 

інформаційних технологій за звітний рік викладачами кафедри були отримані наступні здобутки. 

Для дистанційного навчання викладачі кафедри використовували сервер «Дистанційне 

навчання». Крім того, в навчальному процесі використовувались соціальні мережі та платформи: 

Moodle, Google Meet, Messenger, Skype, Viber, Telegram, Zoom, Facebook. 

З урахуванням переходу на дистанційну форму навчання всі курси було доповнено та 

оновлено відповідно до встановлених вимог. У дистанційних курсах студенти мають можливість 

вивчати не тільки матеріали конспектів, презентацій, відеолекцій, але і контролювати власні 

знання, мати інтерактивне спілкування, виконуючі практичні завдання, приймаючи участь у 

конференціях, вебінарах, виконуючи індивідуальні роботи, спілкуючись на форумах та маючи 

можливість листування у курсі. Тобто супроводження викладачів не залишає студента наодинці 

з його питаннями під час вивчення дисциплін, а зворотній зв'язок забезпечує якість навчання та 

розуміння предмету дисципліни. Якості використання дистанційної форми навчання сприяло 

підвищення кваліфікації викладачів за темою «Сучасні форми контролю» на факультеті 

підвищення кваліфікації ХНУ ім. Каразіна. 

На сайті «Дистанційне навчання» протягом року викладачі кафедри створювали та 

вдосконалювали дистанційні курси, наповнювали навчально-методичним забезпеченням (НМЗ) 

дистанційні курси-ресурси для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».  

Крім того створювались та підтримуються спеціальні освітні проекти. Серед них: 

підготовчі дистанційні курси до вступу бакалаврів в магістратуру; робота екзаменаційних комісій 

підсумкової атестації магістрів та бакалаврів. 

Також проведена наступна робота: 

1.  Дисципліни кафедри, які вимагали поновлення, зараз доопрацьовані і завершені, 

наприклад: 

для бакалаврів: 

Навчальна практика (Панкратова О.М.) 

Міжнародна економіка (Панкратова О.М.) 

Бакалаврський семінар (Торяник Ж.І., Панкратова О.М.) 

Банківська студія: Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі: 

Міжособистісні комунікації в бізнесі (Швидка О.Б.) 

Інноваційний менеджмент (рівень А - Управління бізнесом) (Швидка О.Б.) 

Менеджмент персоналу (рівень А – Організаційна поведінка) (Швидка О.Б.) 

Менеджмент (рівень С – Менеджмент зовнішніх комунікацій) (Швидка О.Б.) 

 

2.  Повністю розроблено  дисципліни, які є новими. Матеріали розміщено на сайті 

Електронного навчання Moodle. Це такі курси: 

Психологія управління  (Шевченко В.І.) 

Іноземна мова в корпораціях (Шевченко В.І.) 

Корпоративна етика та культура  (Топалова С.О.) 

Соціологія (Топалова С.О.) 

Управління проектами (Панкратова О.М.) 

            Теорії управління та концепції бізнесу (Торяник Ж.І.) 

Лідерство та управління командою (Торяник Ж.І) 

Іноземна мова (Чернявська І.С.) 

"Банківська студія Корпоративне управління: Бізнес-комунікації та соціальна 

відповідальність " (Швидка О.Б.) 

"Українська мова за професійним спрямуванням " (Швидка О.Б.) 

Психологія управління  (Шевченко В.І.),  

Іноземна мова в корпораціях (Шевченко В.І.) 

Іноземна мова (Чернявська І.С., Семенченко Т.О.) 
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Банківська студія “Корпоративне управління: Бізнес-комунікації та соціальна 

відповідальність " (Швидка О.Б.) 

"Українська мова за професійним спрямуванням " (Швидка О.Б.) 

На кафедрі було забезпечено своєчасна розробка викладачами дистанційних курсів, 

відповідно до планів роботи кафедри на 2021-2022 н.р. Передбачено подальшу роботу з 

дистанційними курсами щодо оприлюднення та подальшою сертифікацією курсів відповідно до 

Програми розвитку дистанційної освіти ННІ “Каразінський банківський інститут” до 2024 р. 

Наявність навчальних ресурсів в онлайн доступі практично за всіма дисциплінами 

дозволило без суттєвих перешкод здійснювати навчальний процес в умовах карантину та 

воєнного стану, який був введений в Україні з 24 лютого 2022 року. 

Для оцінки умов дистанційного навчання кафедрою було проведено опитування студентів 

двох освітніх рівнів. Для цього з урахуванням пропозицій МОН України були розроблені анкети   

у вигляді Google-форми. У цілому студенти дали високу оцінку системі дистанційного навчання 

Інституту та діяльності викладачів в надзвичайних умовах карантину та самоізоляції. Результати 

анкетування розглянуті на засіданні кафедри. 

            У розроблених анкетах сформульовано питання щодо повноти навчально-методичного 

забезпечення, з яким кожен студент може ознайомитись, зареєструвавшись на платформі 

дистанційного навчання «Moodle» та отримати доступ до всіх навчальних матеріалів за 

дисциплінами кафедри, розміщених на web-ресурсах Університету. Структура навчальних 

дисциплін та її відповідність НМК, надана у дистанційних курсах допомагає додатково отримати 

інформацію, ознайомитися з презентаціями, розв’язувати модульні завдання тощо. Робочі 

програми навчальних дисциплін повинні постійно оновлюватися з урахуванням результатів 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, побажань та зауважень, отриманих від 

здобувачів освіти та інших стейкхолдерів. 

Крім того питання анкети дозволяють отримати думку студентів щодо актуальності та 

інноваційності навчання, прозорості та відкритості, академічної доброчесності, а також 

формування на цій основі рекомендацій щодо покращення організації освітнього процесу;  

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів про мету та завдання 

моніторингу як важливої складової підвищення якості освітнього процесу; виявлення недоліків і 

проблемних питань освітнього процесу в університеті; надання інформації для формування 

рекомендацій з питань покращення організації освітнього процесу. Такий аналіз здійснюється 

завдяки формуванню в анкетах не тільки питань з оцінкою в балах, а й відкритих питань для того, 

щоб здобувачі мали змогу висловити та обгрунтувати свою думку, надати поради та 

рекомендації. 

 Як показали результати анонімного опитування через анкетування студентів щодо якості 

викладання дисциплін кафедри, всі дисципліни актуальні та відповідають очікуванням студентів, 

кадровий потенціал кафедри дозволяє забезпечити на високому фаховому рівні викладання усіх 

без винятку навчальних дисциплін і сформувати необхідну методичну підтримку, володіють 

відповідною кваліфікацією та високим фаховим рівнем у відповідній науковій галузі; здатні 

отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов та вимог; мають необхідні 

вміння та досвід для того, щоб ефективно передавати студентам свої знання і розуміння предмету 

в різних ситуаціях навчання. Наприклад, надані,  такі відповіді студентів: «У всіх викладачів свій 

підхід до викладання але сподобалися всі викладачі», «Всі викладачі по-своєму хороші», 

«Викладачі цікаво та в достатньому обсязі надають матеріал та допомагають пізнати дисципліну 

краще, якщо щось не зрозуміло». На питання «Які враження Вами отримано від прослуханої  

дисципліни та її відповідність і доцільність для обраної спеціальності?» отримано відповіді: 

«Дуже доступно та професійно були надані матеріали дисципліни», «Позитивні», «Гарні» тощо. 

Надані відповіді й на питання «Викладання яких викладачів вам більш сподобалося», «Яка 

навчальна дисципліна зацікавила Вас найбільше» тощо. 
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ПІДСУМКОВИЙ ТА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

     У звітному році було проведено ректорську контрольну роботу з дисципліни 

«Макроекономіка та мікроекономіка» було проведено 9.11.2021р. для студентів 2 курсу 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент. Метою проведення ректорської контрольної роботи було виявлення залишкового 

рівня знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка» з 

подальшим аналізом якості навчання. Ректорська контрольна робота була проведена у формі 

комп’ютерного тестування.   Завдання включали матеріали за всіма темами курсу. У завданнях 

було охоплено, як основні теоретико-аналітичні положення так і практичні аспекти. 

За результатами ректорської контрольної роботи був проведений порівняльний аналіз 

абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни. Так, за результатами 

семестрового оцінювання  14 осіб отримали оцінку відмінно (46%), 13 осіб  отримали оцінку 

добре (44 %), 3 особи – оцінку задовільно ( 10 %), отже абсолютна успішність склала 100%, якісна 

– 90 %. Ректорську контрольну роботу виконували 24 студента із 30, що складає 80 % при цьому 

абсолютна успішність склала 96 %, а якісна – 75 % (таб.1). 

Таблиця 1 

Результати проведення ректорського відтермінованого контролю знань, 

 січень 2022 р. 

(студенти 2-го курсу, бакалавр) 

Число студентів, що отримали 

відповідну кількість балів за 

результатами семестрового оцінювання 

Число студентів, що отримали відповідну кількість 

балів за результатами відтермінованого 

ректорського контролю 

50-

59 

60-

69 

70-79 80-89 90-100 0-39 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

1 

3% 

2 

7% 

5 

17% 

8 

27% 

14 

46% 

1 

4% 

– 5 

21% 

3 

12% 

5 

21% 

10 

42% 

          +4% –3% +14% –5% –6% –4% 

 

Отже, бачимо зниження абсолютної успішності (на 4%) та якісної – на 15 %. Це пояснюється тим, 

що: 

1. Кількісний склад груп невеликий, тому при невеликому абсолютному відхиленні 

отримано наявний відносний результат; 

2. Відсутністю деяких студентів на зайняттях та неможливістю своєчасного засвоєння 

ними навчального матеріалу, що вплинуло на успішність. 

Відповідно до наказiв Харкiвського нацiонального унiверситету   iм. В. Н. Каразiна від 29.09.2021 

р. № 0210-05/1946, № 0210-05/400 «Про затвердження тем квалiфiкацiйних робiт» за спеціальністю  

073 «Менеджмент» до виконання бакалаврських  робіт допущено 16 студентів групи АМ-21М.  До 
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захисту представлено 16 робіт (у тому числі студентка групи  АМ-21М Подопригора А.С., яка не 

була допущена до захисту магістерської роботи в 2020 році). 

За спеціальністю 073 «Менеджмент» працювала Екзаменаційна комісія № 61 із захисту 

магістрських робіт 16 та 17 грудня 2021 року. Склад державної комісії затверджений наказом 

Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна, №0202-1/591 від 19.11.2021 року. 

У складі ЕК працювали: голова комісії – Белявцева В.В., д.е.н., Керівник апарату Харківської 

державної обласної адміністрації; заступник голови - Чхеайло А. А., заступник директора з розвитку 

та інновацій, к.ф.н., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій члени 

комісії: Грінько А.П., зав. кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, д.е.н., 

професор; Ізюмцева Н.В., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, к.е.н., 

доцент; Шевченко В.І., доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, к.ф.н., 

доцент; секретар – Радєвіч Н.В., фахівець кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 

комунікацій. 

Тематика магістерських робіт сформована з огляду актуальних проблем менеджменту 

сучасних організацій. Зокрема у магістерських роботах розглянуті важливі питання щодо 

професійного розвитку персоналу організації, системи його мотивації та стимулювання, 

організаційної поведінки в управлінні персоналом, управління кредитно-інвестиційною діяльністю 

банків України, управління бізнесом в мережі Інтернет, ролі життєвого циклу підприємства у 

контексті управління змінами  тощо.    

За результатами захисту абсолютна успішність  склала 100%, а якісна – 75 %. Студенти 

отримали 9 оцінок «відмінно», 3 оцінки «добре», 4 оцінки «задовільно». 

Усі магістерські роботи виконано з використанням практичного матеріалу банкiвських 

установ, підприємств торгівлі, виробничих підприємств. Державною мовою виконано 16 робіт (100 

%). Усі дипломні роботи (100,0%) виконано з використанням сучасних інформаційних технологій 

та успішно пройшли перевірку на плагіат. 

Захист відбувся в Департаменті економіки Харківської обласної державної адміністрації 

за сприяння Регіонального фонду підтримки підприємництва. Серед складових компонентів 

освітньої програми магістрів суттєве місце займали дисципліни із соціального підприємства, тому 

результати досліджень студентів були досить цікавими для практичної роботи саме цих 

Департаментів. На захисті були присутніми Голова Атестаційної комісії – доктор економічних наук, 

керівник апарату ХОДА Белявцева Вікторія Володимирівна, директор Харківського Регіонального 

фонду підтримки підприємництва Панаетов Григорій Костянтинович.  

За результатами аналізу захисту дипломних робіт зроблено наступні висновки: 

1. Магістерські роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» за структурою та змістом, в цілому, 

відповідають вимогам Галузевих стандартів вищої освіти з менеджменту. 

2. Як позитивне Екзаменаційна комісія відмічає відповідність дипломних робіт вимогам кафедри 

менеджменту бiзнесу та професiйних комунiкацiй щодо їх структури. У якості обов’язкових 

досліджень в роботах представлені: аналіз системи організаційного управління підприємством, 

діагностика економічних проблем, розробка рекомендацій з удосконалення системи управління 

підприємствами, за даними яких виконано дипломні роботи, розрахунок економічної та соціальної 

ефективності пропозицій та рекомендацій. 

3. Кращими дипломними роботами за змістом, оформленням, захистом  визначені роботи: 

- САВЬОЛОВОЇ Тетяни Олександрівни «Роль життєвого циклу підприємства у контексті 

управління змінами»  - науковий керівник к.е.н., доцент Iзюмцева Н.В.; 
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- БЕНБЕНОК Анни Володимирівни «Управління трейд-маркетингом на ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 

УКРАЇНА» - науковий керівник к.е.н., доцент Торяник Ж. І.; 

- ВОРОНОВОЇ Анастасії Іванівни «Соціально-психологічні методи управління персоналом» - 

науковий керівник к.е.н., доцент Чхеайло А.А.; 

- ПУКАЛОВОЇ Катерини Олександрівни «Удосконалення стратегії управління людськими 

ресурсами банківських установ» - науковий керівник д.е.н., професор Грінько А.П., 

- ОЛІЙНИКА Валерія Владиславовича «Організація та управління бізнесом в мережі Інтернет як 

чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності компанії» - науковий керівник д.е.н., 

професор Грінько А.П. 

З метою удосконалення процесу виконання та захисту магістерських робіт Екзаменаційна комісія 

рекомендує: 

- випусковій кафедрі сприяти присутності керівників та провідних фахівців підприємств, за 

даними яких виконано кваліфікаційні роботи, під час їх захисту; 

- випусковій кафедрі удосконалювати тематику магістерських робіт у відповідності до напрямів 

наукової роботи кафедри та з урахуванням сучасних умов діяльності організацій та цифровізації 

бізнесу; 

- поширити участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри. 

       Робота ЕК в цілому визнана задовільною. За результатами роботи комісії зроблено висновок 

про готовність студентів до самостійної роботи у банкiвських установах та підприємствах інших 

галузей економіки. 

      У цілому робота ЕК на кафедрі визнана задовільною. За результатами роботи комісією зроблено 

висновок про готовність студентів до самостійної роботи у банкiвських установах та підприємствах 

інших галузей економіки. 

      20 червня 2022 р. відбувся Комплексний атестаційний екзамен за фахом «Менеджмент» для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент і глобальний бізнес» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Атестаційний екзамен було проведено в умовах 

воєнного стану (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 р. № 265 

«Про проведення атестації випускників, закладів фахової передвищої, вищої освіти» та Рішення 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання: «Про 

затвердження внесення змін до навчальних планів у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна» від 11 квітня 2022 року, протокол №7 з метою належного завершення 2021/2022  

навчального року у зв’язку з заміною форми атестації здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня з захисту кваліфікаційної роботи на  атестаційний екзамен). Викладачами 

кафедри було розроблено Програму та екзаменаційні білети Комплексного атестаційного екзамену. 

Атестаційний екзамен складався з двох етапів: 1 етап – тестова перевірка знань студентів з 

навчальних дисциплін: Філософія та суспільство; Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А);  

Маркетинг; Міжнародна та регіональна економіка; Менеджмент організацій (рівень А – Теорія 

організації та організація управління підприємством); Менеджмент (рівень В); Менеджмент 

персоналу (рівень В – Організація праці менеджера); Менеджмент (рівень D – Антикризовий 

менеджмент). 2 етап – письмове розв’язання практичного завдання та письмова відповідь на 

теоретико-когнітивне питання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та 

практичних навичок з навчальних дисциплін: Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А), 

Міжнародна та регіональна економіка, Міжнародна та регіональна економіка, Менеджмент 

організацій (рівень А – Теорія організації та організація управління підприємством), Менеджмент 

(рівень В), Менеджмент персоналу (рівень В – Організація праці менеджера), Менеджмент (рівень 
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D – Антикризовий менеджмент). Екзамен здавали 12 студентів 4 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю менеджмент у дистанційному форматі. До складу 

екзаменаційної комісії № 68 відповідно да Наказу входили: Голова комісії - Белявцева Вікторія 

Володимирівна – доктор економічних наук, керівник апарату Харківської обласної державної 

адміністрації , члени комісії – Грінько А.П., Торяник Ж.І., Ізюмцевій Н.В., Новіковій Т.В. За 

результатами екзамену отримано наступні оцінки: 4 студенти отримали оцінки відмінно та 8 

студентів – добре. Комісія відзначила дружню та професійну атмосферу під час проведення 

екзамену та обговорення його результатів.   

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020-2025 РОКИ. 

 

У рамках Стратегії  розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані 

наступні заходи: 

Університетська наука 

      брати активну участь  у підвищенні конкурентоздатності університетської науки в 

масштабі європейського та світового академічного простору; 

     долучатися до визначення критеріїв ефективного стимулювання наукової діяльності 

викладачів, даючи свої пропозиції керівництву інституту. 

Освітня діяльність: 

     забезпечити втілення компетентнісного та студентоцентричного підходу в освітній процес; 

     проводити роботу з удосконалення програм адаптації першокурсників з метою втілення 

студентоцентричного підходу, надаючи пропозиції керівництву інституту, університету, 

органам студентського самоврядування; 

     активізувати профорієнтаційну роботу із залученням нових форм європейського зразку, 

зокрема з використанням інформаційних інтернет-мереж; 

     сприяти підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу. Розробити заходи щодо підвищення інформаційно-комп'ютерної 

компетентності викладачів; 

     забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 50% викладачів; 

     втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на основі 

закордонного досвіду; 

     проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і коригувати згідно 

до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи; 

     забезпечити моніторинг та оновлення існуючих освітніх програм на основі європейського 

досвіду і міжнародних стандартів; 

     розробка та сертифікація електронних (дистанційних) навчальних  курсів, зокрема 

магістерського рівня підготовки. 

Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році: 

      забезпечити ефективне виконання  існуючих (перезаключити іх) договорів про міжнародне 

співробітництво та подальше розширення і пошук нових партнерів; 

     розширювати міжнародне співробітництва, у тому числі за рахунок нових договорів з 

університетами Європи; 

     підтримувати зв'язок із випускниками, які працюють за кордоном; 

     продовжити роботу з міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів з 

університетами зарубіжних країн; 

     пошук та участь у міжнародних грантових програмах. Забезпечити стимулювання участі 

викладачів та науковців кафедри у міжнародних грантових програмах; 

     на сайті інституту та кафедри оперативно оновлювати інформацію про освітні програми 

кафедри для залучення іноземних студентів тощо, зокрема англійською мовою. 
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Університетський менеджмент у 2025 році: 

      брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за рахунок 

планування і проведення кураторських годин; 

      сприяти оптимізації управлінських рішень у роботі кафедри та впровадженню 

електронного документообігу тощо; 

      сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, підвищенню рівня 

володіння іноземною мовою, забезпечуючи постійне підвищення кваліфікації, в т.ч. за 

кордоном.  

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2022-2023 н.р. 

 

            Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій продовжує розвивати кращі 

традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів управлінської діяльності, 

чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою. 

            Пріоритетні напрями роботи кафедри сформульовано у СТРАТЕГІЇ розвитку кафедри 

менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій на 2020-2025 р.р.: 

            послідовна інтеграція до європейського освітнього простору;  

            підвищення компетентності, відповідальності, здатності здійснювати професійну 

діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання 

викладачів-науковців; 

            модернізація методичного забезпечення навчального процесу та втілення сучасних 

інноваційних технологій в умовах євроінтеграції; 

            залучення роботодавців та стейкхолдерів до освітнього процесу в рамках викладання 

окремих навчальних дисциплін, індивідуальної роботи студентів (бізнес-тренінги, кейси) та 

засідань наукового клубу 

            науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному процесі;  

            науково-виховна робота зі студентами, спрямована на формування соціально-активної 

студентської молоді; 

           забезпечити проведення заходів Всеукраїнського рівня (за дозволом МОНу): олімпіади з 

менеджменту та конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи. 

            розвиток міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків з провідними світовими 

університетами, спрямований на підвищення якості навчального процесу та зростання 

професійної компетентності фахівців; 

           посилення професійно-орієнтованої роботи з формування контингенту студентів;  

           співпраця з регіональними та місцевими органами управління, підприємствами бізнес-

сектору економіки та  науково-дослідними інститутами України через підтримку наявних і 

створення нових наукових контактів. 

 

Побажання керівництву інституту: 

Беззаперечне дотримання засад демократії і рівності прав кафедр та викладачів у 

відповідності до Статуту та Кодексу цінностей Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна та вимог положення «Про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна».  

Об’єктивне, неупереджене та «прозоре» оцінювання результатів роботи кафедри та її 

співробітників, на основі формування рейтингу результатів роботи. 

Матеріальне заохочення та стимулювання праці професорсько-викладацького складу 

кафедри за результатами роботи. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри 

Протокол № 13 від «13» червня 2022 р. 

Завідувач кафедри                                                                                       АЛЛА ГРІНЬКО 


