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Головко Олена Григорівна, 

 кандидат економічних наук, доцент,   доцент 

кафедри фінансів, банківської справи  

та страхування ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 

Відпо

відніс

ть 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

+ 
1. Golovko O., Omelianenko D. Peculiarities of business asset 

management Економіка та право = Economics and law : наук. журн. / 

Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН 

України, Дон. нац. техн. ун-т. 2021. №2 (61). [Electronic resource]. 

URL:http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/104
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2. Третяк, Н., Головко, О., & Кирко, А. Ефективне управління 

підприємством на засадах фінансового контролінгу. Соціальна 

економіка. 2021. №62. [Electronic resource]. URL:  

https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257 

3. Golovko O. Attracting overseas investment in enterprises economic 

activity / G. Azarenkova, O. Golovko, K. Oriekhova, N. Hnyp, Sv. 

Klepikova //// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і 

практики. – 2020. – Том 4 № 35. – С. 129-136. Web of Science 

4. Golovko O. Estimating and forecasting of financial security of 

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

Salenko, A. V. Maiboroda // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1 (32)/2020. С. 224-

231 Web of Science 

5. Головко О. Г. Використання кластерного аналізу для визначення 

рівня фінансової стійкості підприємств / Н. М. Третяк, О. Г. Головко, 

Д. М. Жеваго // Фінансовий простір. 2020. №3. С. 8-18.  
6. Головко О.Г. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства 

/ О.Г. Головко, А.О. Черкашина // Наукове видання «Інфраструктура 

ринку» Електронний науково-практичний журнал. - Випуск 39. -2020 

– С. 254-259. 

7. Головко О. Г., Губарєв О. О., Пономарьова А. Ю. Удосконалення 

управління кредитоспроможністю підприємств. Modern Economics. 

2020. № 21(2020). С. 52-58.  

8. Azarenkova G. Financial stability management in banks: strategy maps/ 

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

Bank and Bank Systems; Business Perspectives. – 2019. – Issue# 4. – P. 10-

21. SCOPUS 

9. Golovko O. Credit risk management in the bank’s financial stability 

system / B. V. Samorodov, G. M. Azarenkova, O. G. Golovko, O. Yu. 

Miroshnik, M. V. Babenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 4(31)/2019. С.301-

310 Web of Science 

10. Golovko O. Approaches to estimating financial stability of the bank 

through managing credit activity / B. Samorodov, O. Golovko, A. 

Litovchenko, K. Mukha // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 4(27)/2018. С.250-

257 Web of Science 

11. Головко О.Г. Визначення рівня фінансового потенціалу страхових 

компаній за допомогою кластерного аналізу / Б.В. Самородов, Г.М. 

Азаренкова, О.Г. Головко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(24)/2018. С.250-

257 Web of Science 

12. Головко О.Г. Удосконалення бізнес-процесу залучення 

додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового 

потенціалу страхової компанії / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, І.О. 

Добровольська, Т.М. Журавель // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. -  Том 2, № 23. - 

2017.- С. 76-83. - Web of Science 

13. Головко О.Г. Особливості управління оборотними активами 

підприємства / О.Г. Головко, В.Д. Кольтюкова // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 

Том 1, № 22. - 2017. – С. 172-181.- Web of Science 

14. Головко О.Г. Перспективи використання фінансового конролінгу 

на підприємстві / О.Г. Головко, А.Е. Кушнір // Наукове видання 



«Інфраструктура ринку» Електронний науково-практичний журнал. - 

Випуск 40. -2020 – С. 159-164. 

15. Головко О.Г. Антикризове управління підприємством як 

передумова підвищення його фінансової стійкості/ О.Г. Головко, Є. О. 

Анішина, А.Ю. Мельник // Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. – 2019. – Вип. 6 (23). – С.260-266. 

16. Головко О.Г. Оцінювання рівня управління кредитним ризиком 

банківської системи України / О. Г. Головко, О. К. Школа, А. Ю. 

Руденко // Науковий журнал «Регіональна економіка та управління». – 

2019. – Вип. 4(26). – Частина 1. С.93-98. 

17. Головко О.Г. Бюджетування як інструмент оперативного 

фінансового контролінгу на підприємстві / О.Г. Головко, В.С. Кочура, 

А.Ю. Чеботарьова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 

2019. – Вип. 6 (23). – С.110-166. 

18. Головко О.Г. Бюджетування у системі фінансового планування в 

банку / О.Г. Головко, О.С. Харченко  // Приазовський економічний 

вісник. – 2019. – № 5 (16). – С. 243-246. 

19. Головко О.Г. Формування фінансової стратегії страхової компанії 

за стадіями її життєвого циклу / О.Г. Головко, К.В. Орєхова, А.С. 

Лофицька // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. – 2019. – 

№ 4 (21). – С. 485-493. 

20. Головко О.Г. Діагностика фінансової стабільності страхової 

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

Європа: Економіка, бізнес та Управління. – 2019. – № 6 (23). – С.605-

612. 

21. Golovko O. Management of enterprise’s financial sustainability and 

improvement of its methods / G. Azarenkova, O. Golovko, К. Abrosimova 

// Accounting and Financial Control. – 2018. – Vol. 2/2018. – Р. 1-14. 

22. Головко О.Г. Формування системи управління підприємством на 

засадах конролінгу / О.Г. Головко, Т.С. Пащенко // Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Електронне 

наукове фахове видання. - № 2 (30). - 2018. – С. 151 – 160. 

23. Головко О.Г. Особливості розвитку ринку електронних платіжних 

систем в Україні / О.Г. Головко, О.К. Мороз // Електронне наукове 

фахове видання «Економіка та суспільство». -  Випуск 19. – 2018. – 

976-981. 

24. Головко О.Г. Стратегія управління прибутковістю банку для 

забезпечення його стабільності / О.Г. Головко, І.Г. Антоненко // 

Наукове видання «»Інфраструктура ринку» Електронний науково-

практичний журнал. - Випуск 25. -2018 – С. 650-655. 

25. Golovko O. Modeling the level of competitiveness of insurance 

companies / O. Golovko, N. Gnyp, E. Baklanov // Вісник Університету 

банківської справи. - № 3 (33). – 2018. – С. 

26. Golovko O. Financial planning and improving of its methods / G. 

Azarenkova, T. Pasko, O. Golovko, Y. Kovalchuk  // Accounting and 

Financial Control. - 2017. - Volume 1. - Issue 1. - P. 15-22. 

27. Golovko O. Determining the level of competitiveness and financial 

capacity of the insurance company / G. Azarenkova, O. Golovko, K. 

Piddubna, D. Polurezov // European Journal of Service Management. – 

2017. - №22 (2). – Р.5–11. 

28. Особливості бюджетування витрат на підприємстві / О.Г. Головко, 

Т.В. Косенко, О.С. Погорелов // Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва: збірник наукових праць. – 2017. – № 3(18). – Том 1. – 

С. 36-41. 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

 
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Впровадження системи збалансованих показників як 

інструментарій стратегічного розвитку національних 

підприємств» № c202103894 від 26 квітня 2021 р. (Автори 

Орєхова К.В., Головко О.Г.) 
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний 

підхід визначення кризових ознак у розвитку банку» №93766 від 

07.11.2019 (Автори Азаренкова Г.М., Головко О.Г.) 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний 

підхід щодо визначення оцінки фінансової стабільності банку» 

№93767 від 07.11.2019 (Автори Азаренкова Г.М., Головко О.Г.) 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 
1. Oriekhova K. Financial mechanism of activity credit unions / 

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

Changes and New Challenges to Society: Scientific monograph edited by 

M. Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, Business and 

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

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

2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України: 

кол. моног. / за ред. В.Ф. Столярова, Г.І. Фролової. – К.:Талком, 2020.– 

С.182-196. (Підрозділ «Впровадження системи збалансованих 

https://kozmenkopublishing.com/journals/j-accounting-and-financial-control/issue-12/financial-planning-and-improving-of-its-methods
https://zenodo.org/record/4396028#.YFHaGrjW1uU


показників як інструментарій стратегічного розвитку національних 

підприємств / О.Г. Головко, К.В. Орєхова, А.О.Чернова).  

3. Азаренкова Г,М, Фінансова стабільність руху фінансових потоків 

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

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

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

«Університет банківської справи», 2019. – 335 c. 

4. Golovko O. The generalization of banks’ financial stability indicators / 

G.Azarenkova, O.Golovko, O.Gubarev // Global problems of national 

economics development: collective monograph. - Krakow, 2018. – P.168-

183. 

5. Golovko O. Financial stability of the bank: the essence and factors of 

influence / G.  Azarenkova, O. Golovko, M. Babenko,  N. Sturua // 

Management of innovative development of economic entities: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher 

School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia 

NOVA SANDEC, 2018. – Vol.2. - P. 211-220. 

6. Golovko O. Management of credit and investment activity of banks of 

Ukraine as an integral part of the system of ensuring financial stability/ G.  

Azarenkova, O. Golovko, M. Babenko,  D. Gorbunov // Transformational 

processes of development of economic systems in conditions of 

globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective 

monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – 

Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol.2. - P. 148-157. 

7. Сталий розвиток в умовах глобалізаційних процесів сучасності: 

колективна монографія. Розділ: Проблема витрат 

сільськогосподарських підприємств від забруднення земельних 

ресурсів / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. - Кременчук: ПП 

Щербатих О.В., 2017. - 200 с. 

8. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

конкурентоспроможності підприємств: монографія. Розділ: 

Управління фінансовим потенціалом страхової компанії задля 

підвищення рівня її конкурентоспроможності  / за загальною 

редакцією професора О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017.- 296 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес фінанси (рівень А 

- Цінова політика та управління витратами)» для студентів 

спеціальності «072 Фінанси, банківська справа та страхування» 

першого рівня вищої освіти (бакалаврський), рекомендовано 

кафедрою, протокол № 9 від 28.12.2020 р.; 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес фінанси (рівень В 

– Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий 

контролінг)» для студентів спеціальності «072 Фінанси, банківська 

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

рекомендовано кафедрою, протокол №8 від 26.06.2020 р. 

3. Цінова політика та управління витратами Опорний конспект 

лекцій для студентів за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» 

спеціалізація «Фінанси».. – Харків,  ДВНЗ «УБС» ХННІ, 2020. – 92 с. 

4. Фінансова безпека: навчально-методичний посібник  для 

самостійного вивчення дисципліни для студентів за спеціальністю 

6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси». – Харків,  ДВНЗ 

«УБС» ХННІ, 2019. –  90 с. 

5. Цінова політика та управління витратами підприємства: 

навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення 

дисципліни для студентів за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і 

кредит» спеціалізація «Фінанси». – Харків,  ДВНЗ «УБС» ХННІ, 2019. 

–  106 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

+ 
1. Опанування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та 

страхування Ювженко Н.М., тема дисертації: «Модернізація системи 

бюджетування дорожньої інфраструктури України» (04 лютого 2021 

р.) 
8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

 
 



9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

+ 
1. Член експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на 

акредитаційній експертизі зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління», 2018 

2. Член експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на 

акредитаційній експертизі освітньо-професійної програми 

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» підготовки фахівців 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі 

Університеті Короля Данила, 2018 

3. Голова експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на 

акредитаційній експертизі підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.03050802 «Оціночна діяльність» у ДВНЗ «Одеський 

коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», 2017 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

 
 

11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

+ 
ТОВ «Промексперт» (з 01.10.2015 р. по теперішній час) та ПФ 

«Навігатор» (з 14.03.2016 р. по теперішній час) 

12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 

+ 
1. Golovko O.,  Udovenko E. Organization of enterprise planning system 

in the conditions of crisis management. Сучасні тенденції розвитку 

економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, 

перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю, 10 листопада 2021 р.. - К. : КУБГ, 2021. C. 215-217 

2. Golovko O.,  Vlasova V. Management of profitability of the enterprise. 

Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові 

можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю, 10 листопада 2021 р.. - К. : КУБГ, 2021. 

C. 219-222 

3. Головко О., Данильченко І. Управління кредитною діяльністю 

банку як фактор забезпечення його стабільності. Матеріали ІІІ 

Міжнародного форуму науковців та дослідників «SCIENCE AND 

STUDY 2021», 1 жовтня 2021 року, Асоціація сприяння глобалізації 

освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ». Київ.  С. 227-231Golovko O.. Asset 

management: methodology of effective formation. / Golovko O., 

Omelyanenko D. // Перспективи розвитку управлінських систем у 

соціальній та економічній сферах України: теорія та практика. 2020. С. 

109-111. 

4. Головко О.Г. Принципи управління активами підприємства в 

контексті забезпечення його фінансової стабільності / Головко О.Г., 

Омеляненко Д.О. // Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ. 2020. С. 

316-318. 

5. Golovko O. Cognitive modeling as a method for improving the 

effectiveness of international banking / Fahri Murshudli, Olena Golovko, 

Kateryna Oriekhova // Economic and Social Development: 55th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development; 

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

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

conference.com/upload/book_of_abstracts/Book_of_Abstracts_esdBaku20

20_Vol3_Online.pdf.  

6. Golovko O. Implementation of strategic analysis methods to choose a 

development strategy for the enterprise’s foreign economic activity / G. 

Azarenkova, O. Golovko,  K. Oryekhova, S.Yavorsky // Geopolitics 

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

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

7. Головко О.Г. Впровадження системи збалансованих показників як 

інноваційного інструменту підвищення фінансової стабільності 

підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // NEW ECONOMICS: 

матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 

2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 2; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019.- С.21-26. 

8. Головко О.Г. Концептуальні засади управління ліквідністю банку / 

К.В. Орєхова, О.Г. Головко, С.О. Матвєйко // II Международная 

научно-практическая конференция «PERSPECTIVES OF WORLD 

SCIENCE AND EDUCATION». – Осака, Япония. – 30-31 октября 2019 

года. – C. 193-202. – 593 с. – Режим доступу: http://sci-conf.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/perspectives-of-world-science-and-education_30-

31.10.19.pdf 



9. Головко О.Г. Шляхи вдосконалення управління кредитними 

ризиками АТ КБ «Приватбанк» в системі забезпечення фінансової 

стабільності банку / О.Г. Головко, О.К. Школа // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (21 березня 2019 р.). – Х. :ХННІ 

ДВНЗ «УБС», 2019.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. 

вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe  Acrobat Reader 

5.0 - 10.0;. — Назва з екрану. 

10. Головко О.Г. Значення процесу бюджетування в діяльності банку / 

О.С. Харченко, О.Г. Головко // Матеріали IІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Міжнародні 

економічні відносини в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми 

та перспективи розвитку» (м.Дубляни, 14-15 травня 2019 року). – 

Режим доступу: http://lnau.edu.ua/lnau/files/2019.pdf. 

11. Golovko O. Features for formatting insurance company financial 

strategy taking into account life cycle stages / K. Oryekhova, O.  Golovko 

// International scientific conference “Emerging economies in transition, 

hosted by the faculty of finance and law of Cracow University of 

Economics. – Cracow, May 27-29, 2019. – P. 29. 

12. Головко О.Г. Management of financial security of the enterprise / О.Г. 

Головко, А.О. Чернова // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Universum View 12/ Economics and management». – 

Вінниця: ТОВ «Нілад-ЛТД», 2019. – С. 22-26.. 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

 
 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

+ 
1. Протягом 2021-2022 н.р. підготовлено 11 переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

2. Протягом 2020-2021 н.р. підготовлено 8 переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 6 

переможців ІІ етапу.  

3. Протягом 2019-2020 н.р. підготовлено 15 переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

4. Протягом 2018-2019 н.р. підготовлено 30 переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

5. Протягом 2017-2018 н.р. підготовлено 26 переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

Член  галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний 

транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту», за 

напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього 

середовища» та «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та 

трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для 

земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та 

зв’язків)», «Управління у сфері економічної конкуренції». 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала академія наук 

+ 
Член журі Всеукраїнськоїучнівської інтернет-олімпіади з економіки 



України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 
 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 
 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях + 
член Асоціації SPACETIME з 2019 року 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 
 

Разом досягнень у професійної діяльності: 10  

 

 


