
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ID ПІБ 

викладача 

Посада Структурний 

підрозділ, у якому 

працює викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач 

на ОП 

Обґрунтування 

16712 Борисова  

Світлана  

Євгенівна 

Професор кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення - 2000 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 
кваліфікація за 

дипломом: 

економіст 

(НК №13571044  

від 26.06.2000 р.) 

 

Доктор економічних 

наук,  

спеціальність: 

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини, 

ДД №004726, 

рішення 

Атестаційної колегії   
від 29.09.2015 р. 

 

Доцент кафедри 

фінанси, 

12ДЦ №027869,  

Атестаційна колегія, 

рішення № 2/14-Д  

від 14.04.2011 р. 

19 років Глобальна 

економіка 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 
України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

(Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-

математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 

С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 
України: 

– Борисова С.Е. Кредитно-инвестиционные 

потоки и долговые обязательства: 

экономический дуализм. Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: 

региональный аспект: сб. науч. тр. 

Донецк. 2014. Т2. С.54-57. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-

математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 



журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 
С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Формування оптимізаційної моделі 

розвитку конкурентних переваг регіону в 

процесі інтеграції суб’єктів 

підприємництва до світового ринку 

капіталу. Інфраструктура ринку. 

Електронний науково-практичний журнал. 

Одеса. 2018. № 24. С. 38-43 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 
Інвестиційний аспект розвитку економіки 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

регіональному рівні в умовах фінансової 

глобалізації. Управління економікою: 

теорія та практика. Київ. 2018. С. 21-32 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Борисова С. Є. Розвиток світового 

фінансового ринку в умовах глобалізації: 

монографія. Вінниця: ДонНУ. 2015. 310 с. 

4) Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце IIIIV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, IIIII етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів  членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у 

журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія 

наук України”: 

– Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце у V Науково-практичній 

учнівській конференції «Науковий пошук 
молоді – курс на майбутнє» (19 квітня 2019 

року, м. Бахмут) – Борисова Дар’я,  2 місце 

в секції «Інноваційний розвиток економіки: 

проблеми та перспективи», (8-Б клас 



Краматорська ЗОШ №16). 
5) Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії / кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/відпові-

дального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

– Організаційна робота на посаді 

заступника завідувача кафедри «Фінанси, 
банківська справа та підприємництво» 

6) Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

– Рішення спеціалізованої вченої ради 

Д 11.051.03, додатковий офіційний опонент 

по дисертації Сириченко Наталі Сергіївни 

на тему «Розвиток міжнародного 

інвестування в умовах глобальних 

трансформацій», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні 

відносини, захист – 30 червня 2016 р. 

7) Наявність виданих навчально-
методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Борисова С.Є., Гетьманенко Ю.О., 

Балашова О.В. Фінансовий аналіз: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 124 с.  



– Борисова С.Є., Балашова О.В., 
Гетьманенко Ю.О. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник 

тестових завдань. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Торгівельне 

підприємництво: збірник тестових завдань. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 60 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: методичні вказівки 

для самостійної роботи студентів. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 64 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Оподаткування 

суб'єктів підприємництва: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 
8) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 

– 2016/2017 н. р.: 3 місце - Петрушак С. (гр. 

Ф-12-м). 

– 2017/2018 н. р.: 2 місце – Гончарова М. 

(гр. Ф-14-1); 3 місце – Новосельцева О.                                   

(гр. ПТ-13-м). 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Лапченкова А. 

(гр. Ф-16-1); 2 місце – Плиска Д. (грн. Ф-

16-1) 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Задерій С.С. (гр. 
ПТ-17-1); 2 місце – Власенко Є.В. (гр. ПТ-

17-1); 3 місце – Сослюк І.О. (гр. ПТ-17-1) 

– 2019/2020 н.р. 1 місце – Лапченкова А.О., 

Обершева Е.Ю. (гр. Ф-16-1); 2 місце – 

Плиска Д.Є. (гр. Ф-16-1). 

9) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-



ше п’яти публікацій: 
– Борисова С.Є. Формування стратегічних 

напрямів розвитку фінансового ринку 

України. International Scientific-Practical 

Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of 

Globalization: Conference Proceeding. 

Klaipeda: Baltija Publishing. January 29, 

2016. P. 280-284. 

– Борисова С.Є. Соціально-економічний 

розвиток України в контексті впливу 

грошово-кредитного регулювання. 

Актуальні проблеми зовнішньоекономічної 

та інноваційної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції науковців і 

студентів (23-25 листопада 2016 р., 
Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 

14-18. 

– Борисова С.Є., Назаренко О.С. Проблеми 

інноваційного розвитку в Україні. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 

2017. С. 242-244. 

– Борисова С.Є., Швецова І.В. Система 

фінансування інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 
науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 

2017. С. 244-247. 

– Борисова С.Є., Гончарова М.С. Проблеми 

іноземного інвестування в економіку 

Україну. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Фінанси: теорія і 

практика» (16 листопада 2017 р., Київ). 



Київ: НАУ. 2017. С. 36-38. 
10) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

11. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук, 2015 р. 

(Донецький національний університет, м. 

Винниця, диплом ДД №004726 від 

29.09.2015 р.). Тема дисертації: 
«Імперативи розвитку світового 

фінансового ринку в системі глобальних 

економічних трансформацій». 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво  СПК 

№155055 (з 30.11.2015.по 12.12.2015 р.), 

«Гуманітарна та соціально-економічна 

підготовка», «Фундаментальна 

підготовка», «Професійна» 19.12.2015 р.  

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/000181-16 (з 05.09.2016 по 

17.09.2016 р.), «Правове забезпечення 

діяльності органів Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво № 18/2017 (з 
27.03.2017 по  27.04.2017 р.), «Управління 

банківськими ризиками», 27.04.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/000858-17 (з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), «Актуальні питання 

адміністрування супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 



26.12.2017 р. 
– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/001253 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми 

розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: теорія, практика, 

міжнародний досвід». 

145036 Коротенко 

Євген 

Дмитрович 

Завідувач кафедри 

мовної підготовки  

Факультет  

економіки та 

менеджменту 

Горлівський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, рік закінчення 

– 1994 р., 

спеціальність:  

«Англійська мова, 

українська мова та 

література», 

кваліфікація за 

дипломом: вчитель 

англійської мови, 

української мови та 

літератури. 

(ЛЖ №009398 

від 15.06.1994 р.) 
 

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність: 

09.02.05 – історія 

філософії, 

ДК №030292 

від 30.06.2015 р. 

25 років Ділове та 

академічне письмо 

іноземною мовою 

1) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Коротенко Є. Д. Зміна інтерпретацій 

мови як головна передумова 

«лінгвістичного повороту» у філософії. 

Мультиверсум: філософський альманах. К. 

2009. Вип. 80. С. 74–85. 

– Коротенко Є.Д. Концепція подолання 

опозиції «синхронія – діахронія мови» у 

творах Р. Якобсона. Мультиверсум: 

філософський альманах. К. 2010. Вип. 10 

(98). С. 53–65. 

– Коротенко Є.Д. Структуральний метод 

К. Леві-Стросса та його значення для науки 

і філософії. Політологічний вісник: зб. 
наук. праць. К. ІНТАС. 2011. Вип. 56. 

С. 16–25. 

– Коротенко Є.Д. Структура психіки та її 

зв'язок з мовою у філософії Ж. Лакана. 

Мультиверсум: філософський альманах. К. 

2012. Вип. 8 (116). С. 40–51. 

– Коротенко Є.Д. Філософський контекст 

лінгвістичної теорії Ф. де Сосюра. 

Мультиверсум: філософський альманах. К. 

2010. Вип. 7 (95). С. 91–103. 

2) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

Библиотека Международной Кафедры 

Юнеско «Философия человеческого 

общения», «Философия языка: в границах 

и вне границ», Международная серия 

монографий №9, Харьковский 
национальный технический университет 

сельского хозяйства им. Петра Василенко. 



Харьков, 2016. ISBN 978-617-619-184-1 
3) Участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання «суддя 

міжнародної категорії»: 

Проект Erasmus + 586114-EPP-1-2017-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP (Угода про грант 

Erasmus + 2017 -2894/001-001 від EACEA) 

«Innovative Multidisciplinary Curriculum in 

Artificial Implants for Bio-Engineering BSc / 

MSc Degrees» («Розробка інноваційної 

міждисциплінарної навчальної програми з 

інтелектуальних імплантатів для 

бакалаврів і магістрів в області 

біоінженерії / BIOART»). 

4) Проведення організаційна робота в 

закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника: 

Коротенко Є.Д. – завідувач кафедри мовної 

підготовки ДДМА з 2003р. 

5) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій: 

– Холодняк Ю.С., Капорович С.В., 

Коротенко Е.Д. Силовой расчёт плоских 

ферм с  использованием упрощённой 

двумерной модели вынужденных 

колебаний. Современные инновационные 

технологии 

подготовки инженерных кадров  для горно

й промышленности и транспорта 2020: 



сборник научных трудов международной 

конференции, 24‐25 апреля 2020 года. 

Днепр. С.130-139. 

– Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С. Аспекти 

застосування мобільних технологій при 

навчанні англійській мові. Людина, 

суспільство, комунікативні технології: 

матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Харків-Лиман. 

2019. С. 136-139. 

– Коротенко Є.Д., Р.Якобсон: діахронія як 

еволюція мовних структур. Людина, 
суспільство, комунікативні технології: 

матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції. Харків-Лиман. 

2017. С.210-213. 

– Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С. 

Європейські тенденції вітчизняної вищої 

освіти. Людина, суспільство, 

комунікативні технології: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. Харків-Лиман. 2016р. С.217-

219. 

– Коротенко Є.Д., Коротенко Н.С., 

Прасолова А.Є. Мовні та моральні аспекти 

міжкультурної комунікації в діловому 

спілкуванні міжнародних компаній. 

Корпоративна культура організацій ХХІ 

століття: збірник наукових праць ХІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 

Internet-конференції за міжнародною 

участю. Краматорськ. 2015. С.30-32. 

6) Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

Робота на посадах вчителя/викладача 

англійської мови з 01.09.1994р. 

7) Підвищення кваліфікації та 

стажування: 

– Academy J.Dlugoza in Czestochowa 

(Poland), Certificate of Achievement 

№039712 (128 hours), Theme «Innovative 

technologies in science and education^ 

European experience, 30.09.2017 р. 



6167 Єлецьких 
Світлана 

Яківна 

 

Професор кафедри 
фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 
економіки та 

менеджменту 

Краматорський 
індустріальний 

інститут, рік 

закінчення - 1994 р., 

спеціальність: 

«Організація, 

управління 

виробництвом», 

кваліфікація за 

дипломом: 

економіст, 

організатор 

виробництва 

(менеджер) 

(№003819 

від 30.06.1994 р.) 

 

Доктор економічних 
наук, 

спеціальність: 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності), 

ДД №003427, 

рішення 

Атестаційної колегії   

від 26.06.2014 р. 

 

Професор кафедри 

фінанси, 

 12ПР №010349,  

Атестаційна колегія, 

рішення № 2/01-П  
від 28.04.2015 р. 

 

26 років Методологія та 
організація 

наукових 

досліджень 

1) Наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection: 

– Yeletskykh S. Аlternative methods for 

evaluating financial sustainability of an 

enterprise. Economic Herald of the Donbas. 

2017. № 4 (50). 200 с., С. 103-107.  

IndexCopernicus (Польща) Research Bible 

(Токіо, Японія) Видання індексується 

вільно доступною системою GoogleScholar. 

– Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. 

Методичні імперативи оцінювання 

фінансової безпеки суб’єктів 

підприємницької діяльності. Економічний 

вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2018. №3 (53). 230 с., С. 88–
94. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І.,  

Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо 

оцінювання  фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності із врахуванням критерію 

фінансового ресурсозбереження. 

Економічний вісник Донбасу. : науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2019. №1 (51).  

250 с., С. 131–138. (Research Bible (Токіо, 

Японія), IndexCopernicus (Польща). 

Видання індексується вільно доступною 

системою GoogleScholar. 

– Єлецьких С.Я. Елементи інноваційного 

менеджменту в управлінні фінансово 

стійким розвитком промислового 
підприємства (мова оригіналу – 

англійська). Маркетинг і менеджмент 

інновацій: науковий журнал. Cуми. СумДУ  

2014. №4. С.84-90. (Directory of Open 

Access Journals, Index Copernicus Journals 

Master List) 

– Yeletskyh Svitlana Y. Financial stability as 

a necessary condition for insuring 

competitiveness and security of an industrial 

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7684
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7684


enterprise. L`Association 1901 «SEPIKE»: 
Journal – Osthofen, Deutschland Poitiers, 

France, Los Angeles, USA, 2014.- Ausgabe 7. 

Р.181-187. (Index Copernicus) 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Єлецьких С. Я. Еволюційні форми та 

внутрішня структура механізму управління 

фінансово стійким розвитком 

підприємства. Збірник наукових праць 

Буковинського університету. Економічні 

науки. : зб. наук. пр. Чернівці: ВПНЗ 

Буковинський університет. 2015. Випуск 

11. С. 209-220. 

– Єлецьких С. Я. Механізм управління 

розвитком підприємства і його еволюційні 
форми. Науковий Вісник Донбаської 

державної машинобудівної академії: зб. 

наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2015. 

№1(16Е). С. 122-128. 

– Єлецьких С.Я. Стратегічні аспекти 

управління персоналом на підприємстві. 

Научный Вестник ДГМА: сб. науч. трудов.  

Краматорск, 2015. № 2 (17E). 405 с.,  С. 

218-224. 

– Єлецьких С.Я. Персонал як статегічний 

ресурс інноваційного підприємства. 

Научный Вестник ДГМА : сб. науч. трудов. 

Краматорск, 2015. № 3 (18E).  С. 279–284. 

– Єлецьких С.Я., Каїра З.С.,  Свинаренко 

Т.І. Системи управління трудовим 

потенціалом в логістичних операціях 

промислового підприємства. Вісник 
економічної науки України. №2. 2018р. с. 

95-101. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Єлецьких С. Я., Михайличенко Н.М. 

Адаптивне планування фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2019. 

188 с. 



4) Наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 

– Михайличенко Н. М. Кандидат 

економічних наук, спеціальність 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами 

(переробна промисловість), тема 

дисертації: «Адаптивне планування 

фінансово-господарської діяльності 

підприємства», диплом ДК №056047 

(рішенням атестаційної  комісії від 

18.11.2009 р.) 

– Волкогон С.О Кандидат економічних 

наук, спеціальність 08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит», тема дисертації: 

«Податкова політика сприяння розвитку 

малого бізнесу у регіонах України», захист 

01 липня 2016 року у спеціалізованій 

вченій раді Д 12.105.03. 

– Науковий керівник здобувачів наукового 

ступеня канд. екон. наук (Петрищева К.Г.) 

– Науковий консультант здобувача 

наукового ступеня д-ра. екон. наук (Рад 

Н.С.) 

5) Робота у складі експертних 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти або Акредитаційної 

комісії МОН: 
– Робота у складi експертних рад з питань 

проведення акредитаційної експертизи 

освітньої діяльності з підготовки фахівців 

спеціальності 8.03050801 "Фінанси і 

кредит (за спеціалізованими програмами)" 

у Запорізькій державній інженерній 

академії (відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 

15.06.2015 р.№ 1502л у період 22.06.2015 р. 

по 24.06.2015 р.) 

 – Робота у складi експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України з 

проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми 

«Державні фінанси» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 



страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Харківському 

торговельно-економічному інституті 

Київського національного торговельно-

економічного університету (Згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.06.2018 р. № 1266-л, з 25 

червня по 27 червня 2018 р.) 

– Робота у складi експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України з 

проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти у Харківському  

інституті фінансів Київського 
національного торговельно-економічного 

університету (Згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

22.01.2019 р. № 58-л, з 29 січня по 31 січня 

2019 р.) 

6) Виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового 

видання 

Науковий керівник наукових тем: 

– 0112U006711 «Фінансові інструменти 

забезпечення сталого розвитку соціально-

економічних систем», 2012-2014. 
– 0114U003938 «Механізм фінансово-

економічного управління розвитком на 

макро- та макрорівні», 2014-2016. 

– 0116U003937 «Антикризові фінансово-

економічні імперативи розвитку соціально-

економічних систем», 2016-2018. 

– 0118U006889 «Фінансово-економічні 

проблеми модернізації соціально-

економічних систем. Financial and economic 



problems of modernization of socio-economic 
systems», 2018-2020. 

7) Проведення організаційна робота в 

закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника: 

– Єлецьких С. Я. – завідувач кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» ДДМА.  

8) Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

1. Участь в атестацiї наукових кадрiв як 

офiцiйного опонента: 

- Александрова Г.М. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, тема «Управління фінансовим 

ресурсозбереженням торговельних 

підприємств», 2009 р. 

- Хараман В.С. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит, тема «Формування ресурсів 

комерційних банків та їх оптимізація», 

2012 р. 

- Каверга С.В. - здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Управління 

збалансованим розвитком промислових 



підприємств», 2014 р. 
- Трифонова О.В. - здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Управління 

стійким функціонуванням вугледобувних 

підприємств», 2015 р. 

- Лелі Ю.Г. - здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Інноваційні 

підходи до управління персоналом 

підприємства в  сучасних умовах», 2016 р. 

- Яковлєва Ю. В. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Розвиток 

комплексу соціально-економічних методів 

управління машинобудівними 

підприємствами», 20.10.2017 р. 

- Криворучко Г.В. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності),01.10.2019 р. 

- Косицький К.В. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності),04.09.2020 р. 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 

12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з 
правом прийняття дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) 

економічних наук за спеціальностями: 

08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством»; 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)»; 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-

2019). 



9) Наявність виданих навчально-
методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу (для 

студентів спеціальностей 072, 076). 

Краматорськ: ДДМА, 2017. – 365 с. 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

конспект лекцій (для студентів 

спеціальностей 072, 076). Краматорськ: 

ДДМА, 2017. – 324 с. 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

практикум (для студентів спеціальностей 
072, 076). Краматорськ: ДДМА, 2018. – 

38 с. 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

глосарій (для студентів спеціальностей 

072, 076). Краматорськ: ДДМА, 2018. – 

42 с. 

– Розробка методичного забезпечення 

дистанційного навчання в системі Moodle 

за дисциплінами«Фінансовий менеджмент 

у сфері бізнесу», «Методологія та 

організація наукових досліджень», 

«Контролінг в системі управління  

бізнесом», «Бізнес-діагностика 

підприємницької діяльності» «Фінансовий 

менеджмент», «Санація та 

реструктуризація». 

10) Керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 2018/2019  н. р.:  1 

місце – Пшенична М. (гр. ПТ 18-т) 

11) Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п'яти років: 

 У період з 01.06.88р.-22.02.94р.- економіст 

з планування планово-економ. відділу, 

заст. головного бухгалтера СФ 

ВНІІМЕТМАШ. 



12) Наукове консультування установ, 
підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

1. Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

2. Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

13) Підвищення кваліфікації та 

стажування: 

– ПВНЗ «Краматорський економіко-

гуманітарний інститут», свідоцтво № 

11/2014 (з 11.12.2014 по 09.01.2015 р.), 

тема «Економіка та фінанси підприємства», 

12.06.2015 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 
академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/000180-16 (з 05.09.2016 по 

17.09.2016 р.), тема «Правове забезпечення 

діяльності органів Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний Ощадний банк 

України», свідоцтво № 17/2017 (з 

27.03.2017 по 27.04.2017 р.),  тема 

«Управління фінансовою стійкістю 

банківської установи», 27.04.2017 р. 

– ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», Інститут підвищення 

кваліфікації, свідоцтво 12СС № 

02070884/035701-17 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.),  Програма 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», 051 «Економіка», 29.03.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво  АА № 

02070789/000858-17(з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), тема «Актуальні питання 

адміністрування супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 



– Донбаська державна машинобудівна 
академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/001253 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми 

розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: теорія, практика, 

міжнародний досвід». 

225896 Свинаренко  
Тетяна 

Іванівна 

Доцент кафедри 
фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 
економіки та 

менеджменту 

Донецькій  інститут 
радянської торгівлі, 

рік закінчення –

1985р., 

спеціальність: 

«Товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами»,  

кваліфікація за 

дипломом: 

товарознавець 

вищої кваліфікації 

(ЛВ №428579 від  

22.06.1985 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 
спеціальність: 

08.07.05 – економіка 

торгівлі та послуг, 

КН №013423, 

рішення 

Атестаційної колегії 

від 14.03.1997 р. 

 

Доцент   кафедри  

фінансів і 

банківської справи, 

ДЦ №000396 , 

Рішення 

атестаційної колегії 

Міністерства освіти 

і науки  

України № 2/3-Д  
від 27.04.2000 р. 

21 рік Технології soft skills 1) Наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І.,  

Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо 

оцінювання  фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності із врахуванням критерію 

фінансового ресурсозбереження. 

Економічний вісник Донбасу. 2019. №1 (51).  

С. 131–138. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). Видання 

індексується вільно доступною системою 

GoogleScholar.  

– Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., 

Свинаренко Т.І. Контролінг інноваційного 
бізнесу як система управління венчурним 

капіталом. «Управління економікою: 

теорія і практика». 2018 р. №.  С.64-73. 

Відання зареєстровано у наукометричній 

базі «IndexCopernicus». 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Каїра З.С., Єлецьких С.Я., Свинаренко 

Т.І. Системи управління трудовим 

потенціалом в логістичних операціях 

промислового підприємства. Вісник 

економічної науки України. 2018 р. №2 

(35). С. 95-99. (Research Bible (Токіо, 

Японія)). Журнал індексується вільно 

доступною пошуковою системою Google 
Академія.  

– Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. 



Оптимізація структури фінансових 
ресурсів суб’єктів підприємництва. 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 

2019. № 4(24). С.22-30. (DOI (Digital Object 

Identifier) ttps://doi.org/10.25313/2520-2294-

2019-4-4888 

– Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. 

Вдосконалення управління інноваційно -

інвестиційними процесами сучасної 

аптечної мережі. Облік і фінанси.4 (86), 

2019, с.132-140 ( (RePEc, Index Copernicus,) 

Видання внесено до баз даних 

міжнародних агрегаторів наукових 

ресурсів та інформаційних каталогів 

(Crossref, DOAJ, EBSCO, ProQuest, J-Gate, 

Ulrich's Periodicals Directory, MIAR, 

Research Bible, Google Scholarє). 

– Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. 
Бюджетна безпека регіону як фактор його 

сталого соціально-економічного розвитку. 

Бізнес Інформ. 2018 р. №9. С. 174-182. 

Видання зареєстровано у наукометричній 

базі «IndexCopernicus». 

– Свинаренко Т.І., Гладкова О.В. 

Формування та розвиток регіональних 

інноваційних систем: теорія, практика. 

Modern Economics Електронне наукове 

фахове видання з економічних наук. 2020. 

№ 20.  с.239-245. ( ISSN 2521-6392 DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon). (Research 

Bible (Токіо, Японія)). Журнал 

індексується вільно доступною пошуковою 

системою Google Академія. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 
– Омелянович Л.О., Хістєва О.В., Єгоркіна 

Т.О., Свинаренко Т.І. Бюджетна система. 

Навч. посіб. рекоменд. М-вом освіти і 

науки України. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 

292с. 

4) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 



лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 
рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І. 

Інноваційне підприємництво. Тестові 

завдання з кусу. ДДМА, 2019 р. 38 с. 

– Свинаренко Т.І., Кисельова О.О. Основи 

підприємницької діяльності. Тестові 

завдання з кусу. ДДМА, 2019 р. 34 с. 

– Кисельова О.О., Свинаренко Т.І. Аналіз 

фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Тестові завдання з курсу. 

ДДМА, 2019 р. 68 с. 

5) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 
– Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. 

Інноваційні технології на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми 

розвитку галузевої економіки та логістики: 

матер. VІ міжнарод. наук.-практ. 

конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 

2018 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. 

Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х. Вид-во 

НФаУ, 2018.  С. 58-64. 

– Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан 

та перспективи розвитку електронної 

торгівлі в Україні. Актуальні проблеми 

розвитку галузевої економіки та логістики: 

матер. VІ міжнарод. наук.-практ. 

конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 

2018 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. 

Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х. Вид-во 
НФаУ, 2018.  С. 64-68. 

– Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова 

безпека України та шляхи її забезпечення. 

Актуальні соціально-економічні проблеми 

держави і регіонів: матеріали 

всеукраїнської наук.-практ. конф., 

присвяченої 50-річчю факультету 

економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. 

Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та 



фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 
2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-

195. 

– Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні 

напрями державної підтримки розвитку 

малого підприємництва. Актуальні 

соціально-економічні проблеми держави і 

регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-

практ. конф., присвяченої 50-річчю 

факультету економіки та менеджменту 

ДонНТУ. Т. 3. Секція 3: «Проблеми та 

розвиток підприємництва в сучасних 

умовах господарювання». Покровськ: 

ДонНТУ, 2019. С. 43-47. 

– Свинаренко Т.І., Ткаченко  П. І. Джерела 

фінансування інноваційної діяльності 

підприємств. Актуальні проблеми розвитку 

галузевої економіки та логістики: матер. 
VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з 

міжнар. участю 15 листопада 2019 р.  

Харьків. Вид-во НФаУ . С. 68-71. 

– Свинаренко Т.І., Присягiна Д.Р. 

Професiйна компетентнiсть - рушiй якісної 

дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з 

економiчного профiлю.  Актуальні 

проблеми розвитку галузевої економіки та 

логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-

практ. конференції з міжнар. участю 15 

листопада 2019 р.  Харьків. Вид-во НФаУ. 

С.108-110. 

6) Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

– У період з 20.08.1985-01.12.1986-

завідуюча відділом гастроному 

«Травневий», Будьонівський ВРП в/о 
«Донецьквугілля»,            м Донецьк, 

Донецька область 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2017-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 



малого та середнього бізнесу – членів 
Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ДДМА, свідоцтво  АА № 02070789/ 

000864-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), 

«Актуальні питання адміністрування та 

супроводження інформаційних систем», 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001256, 

«Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) 

6167 Єлецьких 

Світлана 

Яківна 

 

Завідувач кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва, 

професор 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Краматорський 

індустріальний 

інститут, рік 

закінчення - 1994 р., 

спеціальність: 

«Організація, 

управління 

виробництвом», 

кваліфікація за 

дипломом: 
економіст, 

організатор 

виробництва 

(менеджер) 

(№003819 

від 30.06.1994 р.) 

 

Доктор економічних 

наук, 

спеціальність: 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності), 

ДД №003427, 

рішення 
Атестаційної колегії   

від 26.06.2014 р. 

26 років Фінансовий 

менеджмент у сфері 

бізнесу 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection: 

– Yeletskykh S. Аlternative methods for 

evaluating financial sustainability of an 

enterprise. Economic Herald of the Donbas. 

2017. № 4 (50). 200 с., С. 103-107.  

IndexCopernicus (Польща) Research Bible 
(Токіо, Японія) Видання індексується 

вільно доступною системою GoogleScholar. 

– Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. 

Методичні імперативи оцінювання 

фінансової безпеки суб’єктів 

підприємницької діяльності. Економічний 

вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2018. №3 (53). 230 с., С. 88–

94. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І.,  

Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо 

оцінювання  фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності із врахуванням критерію 

фінансового ресурсозбереження. 

Економічний вісник Донбасу. : науковий 
журнал. Київ-Старобільск. 2019. №1 (51).  

250 с., С. 131–138. (Research Bible (Токіо, 



 
Професор кафедри 

фінанси, 

 12ПР №010349,  

Атестаційна колегія, 

рішення № 2/01-П  

від 28.04.2015 р. 

 

Японія), IndexCopernicus (Польща). 
Видання індексується вільно доступною 

системою GoogleScholar. 

– Єлецьких С.Я. Елементи інноваційного 

менеджменту в управлінні фінансово 

стійким розвитком промислового 

підприємства (мова оригіналу – 

англійська). Маркетинг і менеджмент 

інновацій: науковий журнал. Cуми. СумДУ  

2014. №4. С.84-90. (Directory of Open 

Access Journals, Index Copernicus Journals 

Master List) 

– Yeletskyh Svitlana Y. Financial stability as 

a necessary condition for insuring 

competitiveness and security of an industrial 

enterprise. L`Association 1901 «SEPIKE»: 

Journal – Osthofen, Deutschland Poitiers, 

France, Los Angeles, USA, 2014.- Ausgabe 7. 
Р.181-187. (Index Copernicus) 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Єлецьких С. Я. Еволюційні форми та 

внутрішня структура механізму управління 

фінансово стійким розвитком 

підприємства. Збірник наукових праць 

Буковинського університету. Економічні 

науки. : зб. наук. пр. Чернівці: ВПНЗ 

Буковинський університет. 2015. Випуск 

11. С. 209-220. 

– Єлецьких С. Я. Механізм управління 

розвитком підприємства і його еволюційні 

форми. Науковий Вісник Донбаської 

державної машинобудівної академії: зб. 
наук. пр. Краматорськ: ДДМА, 2015. 

№1(16Е). С. 122-128. 

– Єлецьких С.Я. Стратегічні аспекти 

управління персоналом на підприємстві. 

Научный Вестник ДГМА: сб. науч. трудов.  

Краматорск, 2015. № 2 (17E). 405 с.,  С. 

218-224. 

– Єлецьких С.Я. Персонал як статегічний 

ресурс інноваційного підприємства. 

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7684
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7684


Научный Вестник ДГМА : сб. науч. трудов. 
Краматорск, 2015. № 3 (18E).  С. 279–284. 

– Єлецьких С.Я., Каїра З.С.,  Свинаренко 

Т.І. Системи управління трудовим 

потенціалом в логістичних операціях 

промислового підприємства. Вісник 

економічної науки України. №2. 2018р. с. 

95-101. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Єлецьких С. Я., Михайличенко Н.М. 

Адаптивне планування фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2019. 

188 с. 

4) Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 
– Михайличенко Н. М. Кандидат 

економічних наук, спеціальність 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами 

(переробна промисловість), тема 

дисертації: «Адаптивне планування 

фінансово-господарської діяльності 

підприємства», диплом ДК №056047 

(рішенням атестаційної  комісії від 

18.11.2009 р.) 

– Волкогон С.О Кандидат економічних 

наук, спеціальність 08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит», тема дисертації: 

«Податкова політика сприяння розвитку 

малого бізнесу у регіонах України», захист 

01 липня 2016 року у спеціалізованій 

вченій раді Д 12.105.03. 

– Науковий керівник здобувачів наукового 

ступеня канд. екон. наук (Петрищева К.Г.) 

– Науковий консультант здобувача 

наукового ступеня д-ра. екон. наук (Рад 

Н.С.) 

5) Робота у складі експертних 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти або Акредитаційної 

комісії МОН: 

– Робота у складi експертних рад з питань 



проведення акредитаційної експертизи 
освітньої діяльності з підготовки фахівців 

спеціальності 8.03050801 "Фінанси і 

кредит (за спеціалізованими програмами)" 

у Запорізькій державній інженерній 

академії (відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 

15.06.2015 р.№ 1502л у період 22.06.2015 р. 

по 24.06.2015 р.) 

 – Робота у складi експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України з 

проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми 

«Державні фінанси» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти у Харківському 

торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-

економічного університету (Згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.06.2018 р. № 1266-л, з 25 

червня по 27 червня 2018 р.) 

– Робота у складi експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України з 

проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти у Харківському  

інституті фінансів Київського 

національного торговельно-економічного 

університету (Згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 

22.01.2019 р. № 58-л, з 29 січня по 31 січня 

2019 р.) 

6) Виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або 



іноземного рецензованого наукового 
видання 

Науковий керівник наукових тем: 

– 0112U006711 «Фінансові інструменти 

забезпечення сталого розвитку соціально-

економічних систем», 2012-2014. 

– 0114U003938 «Механізм фінансово-

економічного управління розвитком на 

макро- та макрорівні», 2014-2016. 

– 0116U003937 «Антикризові фінансово-

економічні імперативи розвитку соціально-

економічних систем», 2016-2018. 

– 0118U006889 «Фінансово-економічні 

проблеми модернізації соціально-

економічних систем. Financial and economic 

problems of modernization of socio-economic 

systems», 2018-2020. 

7) Проведення організаційна робота в 
закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника: 

– Єлецьких С. Я. – завідувач кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 

підприємництво» ДДМА.  

8) Участь в атестації наукових 
працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

1. Участь в атестацiї наукових кадрiв як 

офiцiйного опонента: 

- Александрова Г.М. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 



кредит, тема «Управління фінансовим 
ресурсозбереженням торговельних 

підприємств», 2009 р. 

- Хараман В.С. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, тема «Формування ресурсів 

комерційних банків та їх оптимізація», 

2012 р. 

- Каверга С.В. - здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Управління 

збалансованим розвитком промислових 

підприємств», 2014 р. 

- Трифонова О.В. - здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Управління 

стійким функціонуванням вугледобувних 

підприємств», 2015 р. 

- Лелі Ю.Г. - здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Інноваційні 

підходи до управління персоналом 

підприємства в  сучасних умовах», 2016 р. 

- Яковлєва Ю. В. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема «Розвиток 
комплексу соціально-економічних методів 

управління машинобудівними 

підприємствами», 20.10.2017 р. 

- Криворучко Г.В. - здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності),01.10.2019 р. 

- Косицький К.В. - здобуття наукового 



ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності),04.09.2020 р. 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 

12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з 

правом прийняття дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) 

економічних наук за спеціальностями: 

08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством»; 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)»; 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-

2019). 

9) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу (для 

студентів спеціальностей 072, 076). 

Краматорськ: ДДМА, 2017. – 365 с. 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

конспект лекцій (для студентів 

спеціальностей 072, 076). Краматорськ: 

ДДМА, 2017. – 324 с. 

– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

практикум (для студентів спеціальностей 

072, 076). Краматорськ: ДДМА, 2018. – 

38 с. 
– Єлецьких С.Я. Фінансовий менеджмент: 

глосарій (для студентів спеціальностей 

072, 076). Краматорськ: ДДМА, 2018. – 

42 с. 

– Розробка методичного забезпечення 

дистанційного навчання в системі Moodle 

за дисциплінами «Фінансовий 

менеджмент», «Управління фінансовою 

санацією підприємства», «Методика та 



організація наукових досліджень», «Бізнес-
планування підприємницької діяльності» 

10) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 2018/2019  н. р.:  1 

місце – Пшенична М. (гр. ПТ 18-т) 

11) Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п'яти років: 

 У період з 01.06.88р.-22.02.94р.- економіст 

з планування планово-економ. відділу, 

заст. головного бухгалтера СФ 

ВНІІМЕТМАШ. 

12) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

1. Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 
2. Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

13) Підвищення кваліфікації та 

стажування: 

– ПВНЗ «Краматорський економіко-

гуманітарний інститут», свідоцтво № 

11/2014 (з 11.12.2014 по 09.01.2015 р.), 

тема «Економіка та фінанси підприємства», 

12.06.2015 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/000180-16 (з 05.09.2016 по 

17.09.2016 р.), тема «Правове забезпечення 

діяльності органів Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016 р. 
– ПАТ «Державний Ощадний банк 

України», свідоцтво № 17/2017 (з 

27.03.2017 по 27.04.2017 р.),  тема 

«Управління фінансовою стійкістю 

банківської установи», 27.04.2017 р. 

– ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», Інститут підвищення 

кваліфікації, свідоцтво 12СС № 



02070884/035701-17 (з 10.12.2018 по 
21.12.2018 р.),  Програма 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 051 «Економіка», 29.03.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво  АА № 

02070789/000858-17(з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), тема «Актуальні питання 

адміністрування супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/001253 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми 

розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: теорія, практика, 
міжнародний досвід». 

187348 Крук 

Олена 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, 2001 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 
економіст 

(НК №16387664 від 

30.10.2001 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність:  

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит, 

2012 р.  

(ДК №004672) 

 

Доцент кафедри 

фінанси, 

2015 р. (12ДЦ 

№044607) 

15 років Бізнес-діагностика 

та управління 

бізнес-діяльністю 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Olena N. Kruk, Ivan P. Buleev, Natalya Ye. 
Bryukhovetskaya, Tetyana Yu. Korytko, 

Samira T. Piletska. Formation of a Regional 

Development Strategy According to the Level 

of Investment Activity of Enterprises. 

Montenegrin Journal of Economics. 2019. 

Vol. 15. No. 3. РР. 113-124. Scopus (2017), 

Emerging sources citation index Thomson 

Reuters (2015), Cabell’s (2012) , ECONIS 

Datenbank (2012) , Directory of Open Access 

Journals (2012), Genamics Journal Seek 

(2012), NewJour (2012), ProQuest - 

ABI/Inform, Research Library, Social 

Sciences (2012), RePEc (2012), Scirus (2012), 

Ulrich's Periodicals Directory (2012), World-

Wide Web Virtual Library (2012), EBSCO 

Publishing, Inc. (2011), Index Copernicus 

International S.A. database (2011), Journal of 
Economics Literature (2006). 

– Kruk Elena, Korytko Tetiana. Mechanism of 



forming of strategy socio-economic to 
development of region. Harvard Journal of 

Fundamental and Applied Studies. 2015. 

No.1.(7). РР. 191-195. Proceedings of the 

Journal are located in the Databases Scopus. 

– Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects 

definition of the potential competitiveness of 

enterprises. Economic Herald of the Donbas. 

Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). 

РР. 115-120. Збірник включений до 

ResearchBible (Японія, 2016), 

IndexCopernicus (Польша, 2016). 

– Kruk O., Korytko T. Improvement of tax 

policy of territorial communities in the context 

of budget decentralization. Technology audit 

and production reserves. Харків. 2018. № 

5/5(42). PP. 25-29. Збірник включений до 

Index Copernicus. Ulrich’s Periodicals 
Directory. OpenAIRE. Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE). ResearchBib. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

– Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля 

комерційного банку. Бізнес Інформ. 

Харків. 2018. №10. С. 309-314. Збірник 

включений до Index Copernicus (Польща); 

Ulrichsweb Global Serials Directory (США); 

Research Papers in Economics (США); 

Directory of Open Acess Journals; CiteFactor 

(США); Academic Journals Database 

(Швейцарія); Research Bible (Японія). 

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 

економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 
Збірник включений до Index Copernicus 

(Польща); Ulrichsweb Global Serials 

Directory (США); Research Papers in 

Economics (США); Directory of Open Acess 

Journals; CiteFactor (США); Academic 

Journals Database (Швейцарія); Research 

Bible (Японія). 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV


до переліку наукових фахових видань 
України: 

– Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects 

definition of the potential competitiveness of 

enterprises. Economic Herald of the Donbas. 

Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). 

РР. 115-120.  

– Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля 

комерційного банку. Бізнес Інформ. 

Харків. 2018. №10. С. 309-314. 

– Kruk O., Korytko T. Improvement of tax 

policy of territorial communities in the context 

of budget decentralization. Technology audit 

and production reserves. Харків. 2018. № 

5/5(42). PP. 25-29.  

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 

економічних відносин та спільного 
підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 

– Крук О.М., Балашова О.В. Альтернативні 

варіанти вирішення енергетичних проблем 

сучасного бізнесу на світовому ринку 

нафти [Електронний ресурс]. Східна 

Європа: економіка, бізнес, та управління. 

2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-

ukr. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Крук О.М., Булєєв І.П., Коритько Т.Ю., 

Управління фінансами місцевих бюджетів: 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2013. 

310 с. ISBN 978-966-379-662-8. 

4) Наявність виданих навчально-
методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Крук О.М., Коритько Т.Ю. Гроші та 

кредит: навчальний посібник. 

Краматорськ: ДДМА, 2019. 239 с. ISBN 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr


978-966-379-867-7. 
– Крук О.М., Єлецьких С.Я. Методичні 

вказівки для підготовки магістерських 

робіт спеціальностей 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Краматорськ: ДДМА, 2018. 

52 с. 

– Крук О.М., Коритько Т.Ю., Гаврікова 

А.В. Гроші та кредит: збірник тестових 

завдань. Краматорськ : ДДМА, 2019. 55 с.  

– Крук О.М., Коритько Т.Ю., Гаврікова 

А.В. Фінанси: збірник тестових завдань. 

Краматорськ : ДДМА, 2019. 67 с. 

– Крук О.М. Управління фінансово-

економічним потенціалом підприємства: 

збірник тестових завдань. Краматорськ : 

ДДМА, 2019. 31 с. 
– Крук О.М., Бабенко О.В. Економічний 

аналіз: навчальний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни 

студентами спеціальностей 7.050104, 

7.050106 усіх форм навчання. Краматорськ: 

ДДМА, 2012. 167 с. ISBN 978-966-379-537-

9. 

5) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою:  

– 2017/2018 н.р., 3 місце – Лендел О.О. (гр. 

Ф16-1т); 
– 2018/2019 н. р., 2 місце – Давіденко В.Ю. 

(гр. ПТ1-м); 

– 2019/2020 н. р., 1 місце – Кошляк Л.Р. (гр. 

Ф-18-1),3 3 місце – Вірко В.С. (гр. Ф-18-1) 

6) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 



– Крук О.М., Лендел О.О. Теоретичні 
основи сутності банківського кредитування 

в Україні. Фінанси: теорія і практика. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (16 листопада 

2017 р., Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2017. С. 131-132. 

– Kruk H.N., Landel O.A. Credit portfolio of 

the bank: situation, structure and 

classification. Improving the quality of credit 

portfolio. Економіка та менеджмент у 

кризовий період. Матеріали XIII 

міжнародної науково-практичної 

конференції (01 грудня 2017 р., 

Краматорськ). Вінниця: ФОП Корзун 

Д.Ю., 2017. С. 89-91. 

– Крук О.М., Лендел О.О. Основи 

побудови бухгалтерського обліку в банках 
України. Актуальні проблеми 

бухгалтерського обліку і аудиту в 

сьогоденні. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (21 грудня 

2017 р., Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2017. С. 56-58. 

– Крук О.М. Потенціал 

конкурентоспроможності підприємства. 

Корпоративні Фінанси: соціально-

економічні, організаційно-правові та 

інституціональні аспекти. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (16 березня, 2017 р., Київ). 

Київ: Національний авіаційний 

університет, 2017. С. 27. 

– Крук Е., Гарнага Т. Оценка 

экономической, социальной и 
экологической результативности 

инновационного предпринимательства. 

Інноваційне підприємництво: стан та 

перспективи розвитку. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (29–30 березня 2017 р., Київ). 

Київ: КНЕУ, 2017. С. 232–234.  

– Kruk O.M. Formation and analysis of credit 

portfolio of commercial bank. Progress of the 



scientific world. Proceedings of XХХIV  
International scientific conference. (Nov 15, 

2018, San Francisco). Morrisville, Lulu 

Press., 2018. PP. 30-33. 

– Крук О.М. Теоретичні основи аналізу 

кредитного портфеля комерційного банку. 

Фінанси: теорія і практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Корпоративні фінанси: 

соціально-економічні, організаційно-

правові та інституціональні аспекти» (15 

листопада 2018 р. Київ). Київ: 

Національний авіаційний університет, 

2018. С. 222-223. 

– Крук О.М., Гамора О.І. Сучасні тенденції 

розвитку України у сфері міжнародних 

економічних відносин. Фінанси: теорія і 

практика. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 

«Корпоративні фінанси: соціально-

економічні, організаційно-правові та 

інституціональні аспекти» (15 листопада 

2018 р. Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2018. С. 223-224. 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області на протязі 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати на 

протязі 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 
стажування. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000185-

16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове 

забезпечення діяльності органів 

Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво №22/2017 (з 

27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Комп’ютерні 

системи обробки фінансово-облікової 



інформації» 27.04.2017 р. 
– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000862-

17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), 

«Актуальні питання адміністрування та 

супроводження інформаційних систем 

територіальних управлінь ПФУ» 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001259, 

«Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.). 

16712 Борисова  

Світлана  

Євгенівна 

Професор кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення - 2000 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація за 

дипломом: 

економіст 

(НК №13571044  

від 26.06.2000 р.) 

 
Доктор економічних 

наук,  

спеціальність: 

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини, 

ДД №004726, 

рішення 

Атестаційної колегії   

від 29.09.2015 р. 

 

Доцент кафедри 

фінанси, 

12ДЦ №027869,  

Атестаційна колегія, 
рішення № 2/14-Д  

від 14.04.2011 р. 

19 років Біржовий 

менеджмент 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

(Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 
– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-

математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 

С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Борисова С.Е. Кредитно-инвестиционные 

потоки и долговые обязательства: 

экономический дуализм. Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект: сб. науч. тр. 

Донецк. 2014. Т2. С.54-57. 



– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-
математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 

С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Формування оптимізаційної моделі 

розвитку конкурентних переваг регіону в 

процесі інтеграції суб’єктів 
підприємництва до світового ринку 

капіталу. Інфраструктура ринку. 

Електронний науково-практичний журнал. 

Одеса. 2018. № 24. С. 38-43 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Інвестиційний аспект розвитку економіки 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

регіональному рівні в умовах фінансової 

глобалізації. Управління економікою: 

теорія та практика. Київ. 2018. С. 21-32 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Борисова С. Є. Розвиток світового 

фінансового ринку в умовах глобалізації: 

монографія. Вінниця: ДонНУ. 2015. 310 с. 

4) Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце IIIIV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, IIIII етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів  членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у 
журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія 

наук України”: 

– Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце у V Науково-практичній 



учнівській конференції «Науковий пошук 
молоді – курс на майбутнє» (19 квітня 2019 

року, м. Бахмут) – Борисова Дар’я,  2 місце 

в секції «Інноваційний розвиток економіки: 

проблеми та перспективи», (8-Б клас 

Краматорська ЗОШ №16). 

5) Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії / кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу 
освіти (факультету, інституту)/відпові-

дального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

– Організаційна робота на посаді 

заступника завідувача кафедри «Фінанси, 

банківська справа та підприємництво» 

6) Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

– Рішення спеціалізованої вченої ради 

Д 11.051.03, додатковий офіційний опонент 

по дисертації Сириченко Наталі Сергіївни 

на тему «Розвиток міжнародного 

інвестування в умовах глобальних 

трансформацій», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні 

відносини, захист – 30 червня 2016 р. 

7) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 



рекомендацій загальною кількістю три 
найменування: 

– Борисова С.Є., Гетьманенко Ю.О., 

Балашова О.В. Фінансовий аналіз: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 124 с.  

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник 

тестових завдань. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Торгівельне 

підприємництво: збірник тестових завдань. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 60 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: методичні вказівки 

для самостійної роботи студентів. 
Краматорськ: ДДМА. 2019. 64 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Оподаткування 

суб'єктів підприємництва: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 

8) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 

– 2016/2017 н. р.: 3 місце - Петрушак С. (гр. 

Ф-12-м). 

– 2017/2018 н. р.: 2 місце – Гончарова М. 

(гр. Ф-14-1); 3 місце – Новосельцева О.                                   
(гр. ПТ-13-м). 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Лапченкова А. 

(гр. Ф-16-1); 2 місце – Плиска Д. (грн. Ф-

16-1) 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Задерій С.С. (гр. 

ПТ-17-1); 2 місце – Власенко Є.В. (гр. ПТ-

17-1); 3 місце – Сослюк І.О. (гр. ПТ-17-1) 

– 2019/2020 н.р. 1 місце – Лапченкова А.О., 

Обершева Е.Ю. (гр. Ф-16-1); 2 місце – 



Плиска Д.Є. (гр. Ф-16-1). 
9) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Борисова С.Є. Формування стратегічних 

напрямів розвитку фінансового ринку 

України. International Scientific-Practical 

Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of 

Globalization: Conference Proceeding. 

Klaipeda: Baltija Publishing. January 29, 

2016. P. 280-284. 

– Борисова С.Є. Соціально-економічний 

розвиток України в контексті впливу 

грошово-кредитного регулювання. 

Актуальні проблеми зовнішньоекономічної 
та інноваційної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції науковців і 

студентів (23-25 листопада 2016 р., 

Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 

14-18. 

– Борисова С.Є., Назаренко О.С. Проблеми 

інноваційного розвитку в Україні. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 

2017. С. 242-244. 

– Борисова С.Є., Швецова І.В. Система 
фінансування інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 

2017. С. 244-247. 



– Борисова С.Є., Гончарова М.С. Проблеми 
іноземного інвестування в економіку 

Україну. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Фінанси: теорія і 

практика» (16 листопада 2017 р., Київ). 

Київ: НАУ. 2017. С. 36-38. 

10) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

11. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 
– Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук, 2015 р. 

(Донецький національний університет, м. 

Винниця, диплом ДД №004726 від 

29.09.2015 р.). Тема дисертації: 

«Імперативи розвитку світового 

фінансового ринку в системі глобальних 

економічних трансформацій». 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво  СПК 

№155055 (з 30.11.2015.по 12.12.2015 р.), 

«Гуманітарна та соціально-економічна 

підготовка», «Фундаментальна 

підготовка», «Професійна» 19.12.2015 р.  

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/000181-16 (з 05.09.2016 по 
17.09.2016 р.), «Правове забезпечення 

діяльності органів Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво № 18/2017 (з 

27.03.2017 по  27.04.2017 р.), «Управління 

банківськими ризиками», 27.04.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 



02070789/000858-17 (з 05.09.2017 по 
17.09.2017 р.), «Актуальні питання 

адміністрування супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/001253 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми 

розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: теорія, практика, 

міжнародний досвід». 

225896 Свинаренко  

Тетяна 

Іванівна 

Доцент кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донецькій  інститут 

радянської торгівлі, 

рік закінчення –

1985р., 

спеціальність: 

«Товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами»,  

кваліфікація за 

дипломом: 

товарознавець 
вищої кваліфікації 

(ЛВ №428579 від  

22.06.1985 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність: 

08.07.05 – економіка 

торгівлі та послуг, 

КН №013423, 

рішення 

Атестаційної колегії 

від 14.03.1997 р. 

 

Доцент   кафедри  

фінансів і 

банківської справи, 
ДЦ №000396 , 

Рішення 

21 рік Технологія 

управління 

торговельною 

діяльністю 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І.,  

Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо 

оцінювання  фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності із врахуванням критерію 

фінансового ресурсозбереження. 

Економічний вісник Донбасу. 2019. №1 (51).  
С. 131–138. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). Видання 

індексується вільно доступною системою 

GoogleScholar.  

– Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., 

Свинаренко Т.І. Контролінг інноваційного 

бізнесу як система управління венчурним 

капіталом. «Управління економікою: 

теорія і практика». 2018 р. №.  С.64-73. 

Відання зареєстровано у наукометричній 

базі «IndexCopernicus». 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Каїра З.С., Єлецьких С.Я., Свинаренко 

Т.І. Системи управління трудовим 
потенціалом в логістичних операціях 

промислового підприємства. Вісник 



атестаційної колегії 
Міністерства освіти 

і науки  

України № 2/3-Д  

від 27.04.2000 р. 

економічної науки України. 2018 р. №2 
(35). С. 95-99. (Research Bible (Токіо, 

Японія)). Журнал індексується вільно 

доступною пошуковою системою Google 

Академія.  

– Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. 

Оптимізація структури фінансових 

ресурсів суб’єктів підприємництва. 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 

2019. № 4(24). С.22-30. (DOI (Digital Object 

Identifier) ttps://doi.org/10.25313/2520-2294-

2019-4-4888 

– Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. 

Вдосконалення управління інноваційно -

інвестиційними процесами сучасної 

аптечної мережі. Облік і фінанси.4 (86), 

2019, с.132-140 ( (RePEc, Index Copernicus,) 

Видання внесено до баз даних 
міжнародних агрегаторів наукових 

ресурсів та інформаційних каталогів 

(Crossref, DOAJ, EBSCO, ProQuest, J-Gate, 

Ulrich's Periodicals Directory, MIAR, 

Research Bible, Google Scholarє). 

– Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. 

Бюджетна безпека регіону як фактор його 

сталого соціально-економічного розвитку. 

Бізнес Інформ. 2018 р. №9. С. 174-182. 

Видання зареєстровано у наукометричній 

базі «IndexCopernicus». 

– Свинаренко Т.І., Гладкова О.В. 

Формування та розвиток регіональних 

інноваційних систем: теорія, практика. 

Modern Economics Електронне наукове 

фахове видання з економічних наук. 2020. 

№ 20.  с.239-245. ( ISSN 2521-6392 DOI: 
https://doi.org/10.31521/modecon). (Research 

Bible (Токіо, Японія)). Журнал 

індексується вільно доступною пошуковою 

системою Google Академія. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Омелянович Л.О., Хістєва О.В., Єгоркіна 

Т.О., Свинаренко Т.І. Бюджетна система. 

Навч. посіб. рекоменд. М-вом освіти і 



науки України. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 
292с. 

4) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І. 

Інноваційне підприємництво. Тестові 

завдання з кусу. ДДМА, 2019 р. 38 с. 

– Свинаренко Т.І., Кисельова О.О. Основи 

підприємницької діяльності. Тестові 

завдання з кусу. ДДМА, 2019 р. 34 с. 

– Кисельова О.О., Свинаренко Т.І. Аналіз 

фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Тестові завдання з курсу. 
ДДМА, 2019 р. 68 с. 

5) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. 

Інноваційні технології на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми 

розвитку галузевої економіки та логістики: 

матер. VІ міжнарод. наук.-практ. 

конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 

2018 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. 

Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х. Вид-во 

НФаУ, 2018.  С. 58-64. 

– Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан 

та перспективи розвитку електронної 
торгівлі в Україні. Актуальні проблеми 

розвитку галузевої економіки та логістики: 

матер. VІ міжнарод. наук.-практ. 

конференції з міжнар. участю 25-26 жовтня 

2018 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. 

Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х. Вид-во 

НФаУ, 2018.  С. 64-68. 

– Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова 

безпека України та шляхи її забезпечення. 



Актуальні соціально-економічні проблеми 
держави і регіонів: матеріали 

всеукраїнської наук.-практ. конф., 

присвяченої 50-річчю факультету 

економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. 

Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та 

фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 

2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-

195. 

– Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні 

напрями державної підтримки розвитку 

малого підприємництва. Актуальні 

соціально-економічні проблеми держави і 

регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-

практ. конф., присвяченої 50-річчю 

факультету економіки та менеджменту 

ДонНТУ. Т. 3. Секція 3: «Проблеми та 

розвиток підприємництва в сучасних 
умовах господарювання». Покровськ: 

ДонНТУ, 2019. С. 43-47. 

– Свинаренко Т.І., Ткаченко  П. І. Джерела 

фінансування інноваційної діяльності 

підприємств. Актуальні проблеми розвитку 

галузевої економіки та логістики: матер. 

VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з 

міжнар. участю 15 листопада 2019 р.  

Харьків. Вид-во НФаУ . С. 68-71. 

– Свинаренко Т.І., Присягiна Д.Р. 

Професiйна компетентнiсть - рушiй якісної 

дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з 

економiчного профiлю.  Актуальні 

проблеми розвитку галузевої економіки та 

логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-

практ. конференції з міжнар. участю 15 

листопада 2019 р.  Харьків. Вид-во НФаУ. 
С.108-110. 

6) Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років: 

– У період з 20.08.1985-01.12.1986-

завідуюча відділом гастроному 

«Травневий», Будьонівський ВРП в/о 

«Донецьквугілля»,            м Донецьк, 

Донецька область 

7) Наукове консультування установ, 



підприємств, організацій протягом не 
менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2017-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ДДМА, свідоцтво  АА № 02070789/ 

000864-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), 

«Актуальні питання адміністрування та 

супроводження інформаційних систем», 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001256, 

«Актуальні проблеми розвитку 
підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) 

159781 Балашова 

Олена 

Віталіївна 

 

Доцент кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 
підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення – 1997 р., 
спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація за 

дипломом: 

економіст 

(ЛБ №003043  

від 30.06.1997 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність:  

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини, 
ДК №005148, 

рішення 

23 роки Інноваційне 

підприємництво 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection: 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу  Науковий журнал.  № 2 (48). 

Київ: Інститут економіки промисловості 

НАН України, 2017. С. 143-149 (Збірник 

включений до Index Copernicus (Польща); 

Research Bible (Токіо, Японія) 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. 

Економіко-математичне моделювання та 

прогнозування   обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу  Науковий 

журнал № 3 (49). Київ: Інститут економіки 

промисловості НАН України, 2017. С. 75-
82 (Збірник включений до Index Copernicus 

(Польща); Research Bible (Токіо, Японія) 



Атестаційної колегії   
від 29.03.2012 р. 

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 
Вдосконалення розвитку міжнародних 

економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 

(Збірник включений до Index Copernicus 

(Польща); Ulrichsweb Global Serials 

Directory (США); Research Papers in 

Economics (США); Directory of Open Acess 

Journals; CiteFactor (США); Academic 

Journals Database (Швейцарія); Research 

Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open 

Academic Journals Index; GetInfo 

(Німеччина); BASE (Німеччина); 

OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT 

Union Catalogue (Велика Британія); COPAC 

Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate 

(Індія); Open Access Library; Scientific 
Indexing Services; Advanced Science Index; 

Академия Google (США); InfoBase Index; 

WorldCat) 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Балашова О.В. Сучасний стан і 

перспективи інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств України. 

International scientific-practical conference 

Modern transformation of economics and 

management in the era of globalization: 

conference proceedings. Klaipeda. 2016. С. 

263-266 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 
України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Економіко-математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 



журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 
С. 75-83. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Формування оптимізаційної моделі 

розвитку конкурентних переваг регіону в 

процесі інтеграції суб’єктів 

підприємництва до світового ринку 

капіталу. Інфраструктура ринку. 

Електронний науково-практичний журнал. 

Одеса. 2018. № 24. С.34-39 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Інвестиційний аспект розвитку економіки 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

регіональному рівні в умовах фінансової 

глобалізації. Управління економікою: 

теорія та практика. Київ. 2018.  

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 
економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 

– Балашова О.В. Крук О.М. Альтернативні 

варіанти вирішення енергетичних проблем 

сучасного бізнесу на світовому ринку 

нафти [Електронний ресурс]. Східна 

Європа: економіка, бізнес, та управління. 

Херсон. 2019. №2(19). Режим доступу до 

ресурсу:http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/19-2019-ukr 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Балашова О.В., Роганова Г.О. Податкова 

система: навчальний посібник. 

Краматорськ: ДДМА, 2016. 259 с. ISBN 

978-966-379-787-8 
4) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Балашова О.В., Роганова Г.О. Податкова 

система: навчальний посібник. 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr


Краматорськ: ДДМА, 2016. 259 с. ISBN 
978-966-379-787-8 

– Балашова О.В., Борисова С.Є., 

Гетьманенко Ю.О. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник тестових 

завдань. Краматорськ: ДДМА. 2018. 60 с. 

– Балашова О.В., Борисова С.Є., 

Гетьманенко Ю.О. Оподаткування 

суб'єктів підприємництва: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 

5) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 
– 2017/2018 н. р.: 2 місце – Кізімова К. (гр. 

ПТ 13-м). 

– 2018/2019 н. р.: 2019/2020 н.р. 1 місце – 

Обершева Е.Ю. (гр. Ф-16-1). 

– 2019/2020 н.р. 1 місце – Обершева Е.Ю. 

(гр. Ф-16-1). 

– 2019/2020 н. р.: 1 місце – Ткаченко П.В. 

(гр. Ф-17-1); 2 місце – Трегубова М.О. (гр. 

Ф-17-1); 3 місце – Присягіна Д.Р.                       

(гр. Ф-17-1) 

6) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Балашова О.В. Вплив податкової 

політики держави на фінансово-
господарський стан та подальший розвиток 

підприємств країни. Научный вестник 

Донбасской государственной 

машиностроительной академии. 

Краматорськ. 2015. №2 (17Е). С. 188-193. 

– Балашова О.В. Сучасний стан і 

перспективи інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств України. 

International scientific-practical conference 



Modern transformation of economics and 
management in the era of globalization: 

conference proceedings. Klaipeda. 2016. С. 

263-266 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

– Балашова О.В., Золотухіна Т.С. 

Податкова система України: проблеми та 

тенденції розвитку в сучасних умовах 

економіки. Соціально-економічні та 

правові аспекти трансформації 

суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених. Бахмут, ДонУЕП, 2017. 
С. 48-49. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Формування оптимізаційної моделі 

розвитку конкурентних переваг регіону в 

процесі інтеграції суб’єктів 

підприємництва до світового ринку 

капіталу. Інфраструктура ринку. 

Електронний науково-практичний журнал. 

Одеса. 2018. № 24. С.34-39 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Інвестиційний аспект розвитку економіки 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

регіональному рівні в умовах фінансової 

глобалізації. Управління економікою: 

теорія та практика. Київ. 2018.  

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 
економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11.                  С. 

78-82. 

– Балашова О.В. Крук О.М. Альтернативні 

варіанти вирішення енергетичних проблем 

сучасного бізнесу на світовому ринку 

нафти [Електронний ресурс]. Східна 

Європа: економіка, бізнес, та управління. 



Херсон. 2019. №2(19). Режим доступу до 
ресурсу:http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/19-2019-ukr 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати 

протягом 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ПВНЗ «Краматорський економіко-

гуманітарний інститут», свідоцтво № 

14/2014 (з 11.12.2014 по 09.01.2015 р.), 
тема «Економіка та фінанси підприємства»,                

12.06.2015 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА № 

02070789/000182-16 (з 05.09.2016 по 

17.09.2016 р.), тема: «Правове 

забезпечення діяльності органів 

Пенсійного фонду України»,              

19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво № 19/2017 (з 

27.03.2017 по 27.04.2017 р.), тема: 

«Управління банківськими ризиками», 

27.04.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА № 

02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), тема: «Актуальні питання 

адміністрування та супроводження 
інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р.  

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001254, 

тема: «Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід», (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.) 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr


187348 Крук 
Олена 

Миколаївна 

Доцент кафедри 
фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 
економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 
машинобудівна 

академія, 2001 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

економіст 

(НК №16387664 від 

30.10.2001 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність:  

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит, 

2012 р.  

(ДК №004672) 

 
Доцент кафедри 

фінанси, 

2015 р. (12ДЦ 

№044607) 

15 років Курсова робота 
"Бізнес-діагностика 

та управління 

бізнес-діяльністю" 

1) Наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Olena N. Kruk, Ivan P. Buleev, Natalya Ye. 

Bryukhovetskaya, Tetyana Yu. Korytko, 

Samira T. Piletska. Formation of a Regional 

Development Strategy According to the Level 

of Investment Activity of Enterprises. 

Montenegrin Journal of Economics. 2019. 

Vol. 15. No. 3. РР. 113-124. Scopus (2017), 

Emerging sources citation index Thomson 

Reuters (2015), Cabell’s (2012) , ECONIS 

Datenbank (2012) , Directory of Open Access 

Journals (2012), Genamics Journal Seek 

(2012), NewJour (2012), ProQuest - 

ABI/Inform, Research Library, Social 
Sciences (2012), RePEc (2012), Scirus (2012), 

Ulrich's Periodicals Directory (2012), World-

Wide Web Virtual Library (2012), EBSCO 

Publishing, Inc. (2011), Index Copernicus 

International S.A. database (2011), Journal of 

Economics Literature (2006). 

– Kruk Elena, Korytko Tetiana. Mechanism of 

forming of strategy socio-economic to 

development of region. Harvard Journal of 

Fundamental and Applied Studies. 2015. 

No.1.(7). РР. 191-195. Proceedings of the 

Journal are located in the Databases Scopus. 

– Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects 

definition of the potential competitiveness of 

enterprises. Economic Herald of the Donbas. 

Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). 

РР. 115-120. Збірник включений до 
ResearchBible (Японія, 2016), 

IndexCopernicus (Польша, 2016). 

– Kruk O., Korytko T. Improvement of tax 

policy of territorial communities in the context 

of budget decentralization. Technology audit 

and production reserves. Харків. 2018. № 

5/5(42). PP. 25-29. Збірник включений до 

Index Copernicus. Ulrich’s Periodicals 

Directory. OpenAIRE. Bielefeld Academic 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV


Search Engine (BASE). ResearchBib. 
Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

– Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля 

комерційного банку. Бізнес Інформ. 

Харків. 2018. №10. С. 309-314. Збірник 

включений до Index Copernicus (Польща); 

Ulrichsweb Global Serials Directory (США); 

Research Papers in Economics (США); 

Directory of Open Acess Journals; CiteFactor 

(США); Academic Journals Database 

(Швейцарія); Research Bible (Японія). 

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 

економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 

Збірник включений до Index Copernicus 

(Польща); Ulrichsweb Global Serials 
Directory (США); Research Papers in 

Economics (США); Directory of Open Acess 

Journals; CiteFactor (США); Academic 

Journals Database (Швейцарія); Research 

Bible (Японія). 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects 

definition of the potential competitiveness of 

enterprises. Economic Herald of the Donbas. 

Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). 

РР. 115-120.  

– Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля 

комерційного банку. Бізнес Інформ. 

Харків. 2018. №10. С. 309-314. 
– Kruk O., Korytko T. Improvement of tax 

policy of territorial communities in the context 

of budget decentralization. Technology audit 

and production reserves. Харків. 2018. № 

5/5(42). PP. 25-29.  

– Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. 

Вдосконалення розвитку міжнародних 

економічних відносин та спільного 

підприємництва в сучасних умовах. Бізнес 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib17C1193eAhXxw4sKHbYYDv0QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp&usg=AOvVaw3zCCbykwgpayagrmUCEsAV


Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82. 
– Крук О.М., Балашова О.В. Альтернативні 

варіанти вирішення енергетичних проблем 

сучасного бізнесу на світовому ринку 

нафти [Електронний ресурс]. Східна 

Європа: економіка, бізнес, та управління. 

2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-

ukr. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Крук О.М., Булєєв І.П., Коритько Т.Ю., 

Управління фінансами місцевих бюджетів: 

монографія. Краматорськ: ДДМА, 2013. 

310 с. ISBN 978-966-379-662-8. 

4) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Крук О.М., Коритько Т.Ю. Гроші та 

кредит: навчальний посібник. 

Краматорськ: ДДМА, 2019. 239 с. ISBN 

978-966-379-867-7. 

– Крук О.М., Єлецьких С.Я. Методичні 

вказівки для підготовки магістерських 

робіт спеціальностей 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Краматорськ: ДДМА, 2018. 

52 с. 

– Крук О.М., Коритько Т.Ю., Гаврікова 

А.В. Гроші та кредит: збірник тестових 
завдань. Краматорськ : ДДМА, 2019. 55 с.  

– Крук О.М., Коритько Т.Ю., Гаврікова 

А.В. Фінанси: збірник тестових завдань. 

Краматорськ : ДДМА, 2019. 67 с. 

– Крук О.М. Управління фінансово-

економічним потенціалом підприємства: 

збірник тестових завдань. Краматорськ : 

ДДМА, 2019. 31 с. 

– Крук О.М., Бабенко О.В. Економічний 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr


аналіз: навчальний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни 

студентами спеціальностей 7.050104, 

7.050106 усіх форм навчання. Краматорськ: 

ДДМА, 2012. 167 с. ISBN 978-966-379-537-

9. 

5) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою:  

– 2017/2018 н.р., 3 місце – Лендел О.О. (гр. 

Ф16-1т); 

– 2018/2019 н. р., 2 місце – Давіденко В.Ю. 

(гр. ПТ1-м); 
– 2019/2020 н. р., 1 місце – Кошляк Л.Р. (гр. 

Ф-18-1),3 3 місце – Вірко В.С. (гр. Ф-18-1) 

6) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Крук О.М., Лендел О.О. Теоретичні 

основи сутності банківського кредитування 

в Україні. Фінанси: теорія і практика. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (16 листопада 

2017 р., Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2017. С. 131-132. 

– Kruk H.N., Landel O.A. Credit portfolio of 

the bank: situation, structure and 

classification. Improving the quality of credit 
portfolio. Економіка та менеджмент у 

кризовий період. Матеріали XIII 

міжнародної науково-практичної 

конференції (01 грудня 2017 р., 

Краматорськ). Вінниця: ФОП Корзун 

Д.Ю., 2017. С. 89-91. 

– Крук О.М., Лендел О.О. Основи 

побудови бухгалтерського обліку в банках 

України. Актуальні проблеми 



бухгалтерського обліку і аудиту в 
сьогоденні. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (21 грудня 

2017 р., Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2017. С. 56-58. 

– Крук О.М. Потенціал 

конкурентоспроможності підприємства. 

Корпоративні Фінанси: соціально-

економічні, організаційно-правові та 

інституціональні аспекти. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (16 березня, 2017 р., Київ). 

Київ: Національний авіаційний 

університет, 2017. С. 27. 

– Крук Е., Гарнага Т. Оценка 

экономической, социальной и 

экологической результативности 

инновационного предпринимательства. 
Інноваційне підприємництво: стан та 

перспективи розвитку. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (29–30 березня 2017 р., Київ). 

Київ: КНЕУ, 2017. С. 232–234.  

– Kruk O.M. Formation and analysis of credit 

portfolio of commercial bank. Progress of the 

scientific world. Proceedings of XХХIV  

International scientific conference. (Nov 15, 

2018, San Francisco). Morrisville, Lulu 

Press., 2018. PP. 30-33. 

– Крук О.М. Теоретичні основи аналізу 

кредитного портфеля комерційного банку. 

Фінанси: теорія і практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Корпоративні фінанси: 

соціально-економічні, організаційно-
правові та інституціональні аспекти» (15 

листопада 2018 р. Київ). Київ: 

Національний авіаційний університет, 

2018. С. 222-223. 

– Крук О.М., Гамора О.І. Сучасні тенденції 

розвитку України у сфері міжнародних 

економічних відносин. Фінанси: теорія і 

практика. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 



«Корпоративні фінанси: соціально-
економічні, організаційно-правові та 

інституціональні аспекти» (15 листопада 

2018 р. Київ). Київ: Національний 

авіаційний університет, 2018. С. 223-224. 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області на протязі 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати на 

протязі 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000185-
16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове 

забезпечення діяльності органів 

Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво №22/2017 (з 

27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Комп’ютерні 

системи обробки фінансово-облікової 

інформації» 27.04.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000862-

17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), 

«Актуальні питання адміністрування та 

супроводження інформаційних систем 

територіальних управлінь ПФУ» 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001259, 

«Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.). 

147344 Гетьманенко 

Юлія 

Олександрівн

а 

Доцент кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення – 2003 р.,  

спеціальність: 
«Фінанси», 

кваліфікація за 

16 років Виробнича практика 1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 
– Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади 

глобалізації як визначальної особливості 



дипломом: 
спеціаліст з фінансів 

(НК №23340784  

від 27.06.2003 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність:  

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини,  

ДК №016811, 

рішення 

Атестаційної колегії  

від 10.10.2013 р. 

сучасного етапу світогосподарського 
розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. 

March 12. Р. 240-242 (Збірник включений 

до Scientific Indexing Services (USA); 

Citefactor (USA); International Innovative 

Journal Impact Factor); 

– Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів 

впливу на масштаби зовнішньої трудової 

міграції України. Virtus: Scientific journal. 

2018. April 23. Р. 131-134 (Збірник 

включений до Scientific Indexing Services 

(USA); Citefactor (USA); International 

Innovative Journal Impact Factor). 

– Гетьманенко Ю.О. Напрямки 

удосконалення інституційного 

регулювання міжнародного ринку праці в 

умовах глобалізації. Virtus: Scientific 

journal. 2020. February 41. Р. 235-238 
(Збірник включений до Google Scholar; 

Scientific Indexing Services (USA); Citefactor 

(USA); ResearchBib, Scientific Journal 

Impact Factor, Directory of Research Journal 

Indexing, International Innovative Journal 

Impact Factor) 

2) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Гайдаш О.С. Трансформація 

міжнародного ринку праці в умовах 

глобальних зрушень: монографія. Вінниця: 

ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 240 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Оливко О.А., Тахтарова К.А., Гайдаш О.С., 

Кушнаренко О.П. Розвиток міжнародних 

трудових комунікацій в глобальній 
економіці: теоретико-методологічний 

аспект: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-

ЛТД", 2015. 288 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Давидюк Л.П. Розвиток міжнародного 

ринку праці: глобалізацій ний аспект: 

монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 

2016. 240 с. 

3) Участь в атестації наукових 



працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

– Давидюк Л.П. – здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство та міжнародні економічні 

відносини, тема: «Трансформація 

міжнародного ринку праці в умовах 

глобалізації», 2015 р. 

4) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 
– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Фінансовий аналіз: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 124 с.  

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник 

тестових завдань. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Торгівельне 

підприємництво: збірник тестових завдань. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: методичні вказівки 

для самостійної роботи студентів. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 64 с. 
– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Оподаткування суб'єктів 

підприємництва: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 

5) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 



або керівництво постійно діючим 
студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 

– 2017/2018  н. р.: 3 місце – Резніченко Ю. 

(гр. ПТ17-т) 

– 2019/2020 н. р., 2 місце – Грузін Д.В. (гр. 

Ф19-1т) 

6) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Гетьманенко Ю.О. Теоретичні основи 

закономірностей формування і розвитку 

ринку праці. Актуальні проблеми 

зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності в умовах інтеграційних та 

глобалізаційних процесів. Матеріали 
міжнародної науково-практичної 

конференції науковців і студентів (3-25 

листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: 

ДонДУУ, 2016. С. 187-190. 

– Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С. 

Особливості іноземних інвестицій у 

сучасних умовах в Україні. Економіка і 

управління в умовах глобалізації. 

Матеріали VІ міжнародної науково-

практичної конференції (25 травня 2017 

р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 

2017. С. 256-258. 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. 

Міграційні трансформації на світовому 

ринку праці в умовах глобалізаційних 

зрушень. Соціальна робота і проблеми 

міграційних процесів у глобалізованому 
світі. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (3-4 травня 2018 

р., Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. 282 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. 

Трансформація європейської міграційної 

політики: наслідки для України. Актуальні 

питання економіки, фінансів, обліку та 

права в сучасних умовах. Матеріали 



міжнародної науково-практичної 
конференції (10 вересня 2018 р., Полтава). 

Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 12-13. 

– Гетьманенко Ю.О. Формування 

раціональної структури економіки та її 

вплив на регулювання ринку праці. 

Перспективні напрямки розвитку 

економіки, фінансів, обліку та права: 

теорія і практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (12 лютого 2020 р., Полтава). 

Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 45-46. 

– Гетьманенко Ю.О. Підприємницький 

ризик в системі управління підприємством. 

Актуальні проблеми економіки, обліку 

фінансів і права. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (7 травня 

2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: 
ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 32-34. 

– Гетьманенко Ю.О. Механізм державного 

контролю у підвищенні ефективності 

використання видатків бюджету. 

Актуальні проблеми економіки, обліку 

фінансів і права. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (7 травня 

2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: 

ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. С. 26-28. 

– Гетьманенко Ю.О. Формування 

організаційно-економічного механізму 

стимулювання інвестиційної активності 

підприємства. Сучасні підходи до 

формування стратегічного бачення 

соціально-економічного розвитку регіонів: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Львів, 23 травня 
2020 р.): ГО «Львівська економічна 

фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. С. 129-132. 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 



малого та середнього бізнесу – членів 
Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000183-

16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове 

забезпечення діяльності органів 

Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА № 

02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), «Актуальні питання 

адміністрування та супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво № 20/2017                              

(з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), 
«Фінансовий контроль у банку»,          

27.04.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001260, 

«Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) 

147344 Гетьманенко 

Юлія 

Олександрівн

а 

Доцент кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення – 2003 р.,  

спеціальність: 

«Фінанси», 

кваліфікація за 

дипломом: 

спеціаліст з фінансів 

(НК №23340784  

від 27.06.2003 р.) 

 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність:  

08.00.02 – світове 

господарство і 
міжнародні 

економічні 

16 років Переддипломна 

практика 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади 

глобалізації як визначальної особливості 

сучасного етапу світогосподарського 

розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. 

March 12. Р. 240-242 (Збірник включений 

до Scientific Indexing Services (USA); 

Citefactor (USA); International Innovative 

Journal Impact Factor); 

– Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів 

впливу на масштаби зовнішньої трудової 

міграції України. Virtus: Scientific journal. 

2018. April 23. Р. 131-134 (Збірник 
включений до Scientific Indexing Services 

(USA); Citefactor (USA); International 



відносини,  
ДК №016811, 

рішення 

Атестаційної колегії  

від 10.10.2013 р. 

Innovative Journal Impact Factor). 
– Гетьманенко Ю.О. Напрямки 

удосконалення інституційного 

регулювання міжнародного ринку праці в 

умовах глобалізації. Virtus: Scientific 

journal. 2020. February 41. Р. 235-238 

(Збірник включений до Google Scholar; 

Scientific Indexing Services (USA); Citefactor 

(USA); ResearchBib, Scientific Journal 

Impact Factor, Directory of Research Journal 

Indexing, International Innovative Journal 

Impact Factor) 

2) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Гайдаш О.С. Трансформація 

міжнародного ринку праці в умовах 

глобальних зрушень: монографія. Вінниця: 
ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 240 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Оливко О.А., Тахтарова К.А., Гайдаш О.С., 

Кушнаренко О.П. Розвиток міжнародних 

трудових комунікацій в глобальній 

економіці: теоретико-методологічний 

аспект: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-

ЛТД", 2015. 288 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П., 

Давидюк Л.П. Розвиток міжнародного 

ринку праці: глобалізацій ний аспект: 

монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 

2016. 240 с. 

3) Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад): 

– Давидюк Л.П. – здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство та міжнародні економічні 

відносини, тема: «Трансформація 

міжнародного ринку праці в умовах 

глобалізації», 2015 р. 

4) Наявність виданих навчально-



методичних посібників/ посібників для 
самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Фінансовий аналіз: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 124 с.  

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник 

тестових завдань. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Торгівельне 

підприємництво: збірник тестових завдань. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 60 с. 
– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: методичні вказівки 

для самостійної роботи студентів. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 64 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Оподаткування суб'єктів 

підприємництва: конспект лекцій. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 

5) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 
– 2017/2018  н. р.: 3 місце – Резніченко Ю. 

(гр. ПТ17-т) 

– 2019/2020 н. р., 2 місце – Грузін Д.В. (гр. 

Ф19-1т) 

6) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 



– Гетьманенко Ю.О. Теоретичні основи 
закономірностей формування і розвитку 

ринку праці. Актуальні проблеми 

зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності в умовах інтеграційних та 

глобалізаційних процесів. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції науковців і студентів (3-25 

листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: 

ДонДУУ, 2016. С. 187-190. 

– Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С. 

Особливості іноземних інвестицій у 

сучасних умовах в Україні. Економіка і 

управління в умовах глобалізації. 

Матеріали VІ міжнародної науково-

практичної конференції (25 травня 2017 

р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 

2017. С. 256-258. 
– Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. 

Міграційні трансформації на світовому 

ринку праці в умовах глобалізаційних 

зрушень. Соціальна робота і проблеми 

міграційних процесів у глобалізованому 

світі. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (3-4 травня 2018 

р., Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. 282 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. 

Трансформація європейської міграційної 

політики: наслідки для України. Актуальні 

питання економіки, фінансів, обліку та 

права в сучасних умовах. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (10 вересня 2018 р., Полтава). 

Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 12-13. 
– Гетьманенко Ю.О. Формування 

раціональної структури економіки та її 

вплив на регулювання ринку праці. 

Перспективні напрямки розвитку 

економіки, фінансів, обліку та права: 

теорія і практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (12 лютого 2020 р., Полтава). 

Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 45-46. 



– Гетьманенко Ю.О. Підприємницький 
ризик в системі управління підприємством. 

Актуальні проблеми економіки, обліку 

фінансів і права. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (7 травня 

2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: 

ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 32-34. 

– Гетьманенко Ю.О. Механізм державного 

контролю у підвищенні ефективності 

використання видатків бюджету. 

Актуальні проблеми економіки, обліку 

фінансів і права. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (7 травня 

2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: 

ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. С. 26-28. 

– Гетьманенко Ю.О. Формування 

організаційно-економічного механізму 

стимулювання інвестиційної активності 
підприємства. Сучасні підходи до 

формування стратегічного бачення 

соціально-економічного розвитку регіонів: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Львів, 23 травня 

2020 р.): ГО «Львівська економічна 

фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. С. 129-132. 

7) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 
8. Підвищення кваліфікації та 

стажування. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000183-

16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове 

забезпечення діяльності органів 

Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА № 

02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), «Актуальні питання 



адміністрування та супроводження 
інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво № 20/2017                              

(з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), 

«Фінансовий контроль у банку»,          

27.04.2017 р. 

– ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001260, 

«Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) 

16712 Борисова  

Світлана  

Євгенівна 

Професор кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

Факультет 

економіки та 

менеджменту 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія, рік 

закінчення - 2000 р., 

спеціальність: 

«Економіка 

підприємства», 

кваліфікація за 

дипломом: 

економіст 

(НК №13571044  

від 26.06.2000 р.) 
 

Доктор економічних 

наук,  

спеціальність: 

08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини, 

ДД №004726, 

рішення 

Атестаційної колегії   

від 29.09.2015 р. 

 

Доцент кафедри 

фінанси, 

12ДЦ №027869,  
Атестаційна колегія, 

рішення № 2/14-Д  

19 років Кваліфікаційна 

робота магістра 

1) Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних видан-

нях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection: 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

(Research Bible (Токіо, Японія), 
IndexCopernicus (Польща). 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-

математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 

С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

2) Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України: 

– Борисова С.Е. Кредитно-инвестиционные 

потоки и долговые обязательства: 

экономический дуализм. Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: 

региональный аспект: сб. науч. тр. 



від 14.04.2011 р. Донецк. 2014. Т2. С.54-57. 
– Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-

математичне моделювання та 

прогнозування обсягів кредитних і 

залучених коштів банківської установи. 

Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). 

С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), 

IndexCopernicus (Польща). 

– Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки 

формування національної політики 

України в умовах глобалізації світового 

фінансового простору. Економічний вісник 

Донбасу: науковий журнал. Київ-

Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Формування оптимізаційної моделі 

розвитку конкурентних переваг регіону в 
процесі інтеграції суб’єктів 

підприємництва до світового ринку 

капіталу. Інфраструктура ринку. 

Електронний науково-практичний журнал. 

Одеса. 2018. № 24. С. 38-43 

– Борисова С.Є., Балашова О.В. 

Інвестиційний аспект розвитку економіки 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

регіональному рівні в умовах фінансової 

глобалізації. Управління економікою: 

теорія та практика. Київ. 2018. С. 21-32 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії: 

– Борисова С. Є. Розвиток світового 

фінансового ринку в умовах глобалізації: 

монографія. Вінниця: ДонНУ. 2015. 310 с. 

4) Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце IIIIV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, IIIII етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів  членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у 

журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія 

наук України”: 

– Керівництво школярем, який зайняв 



призове місце у V Науково-практичній 
учнівській конференції «Науковий пошук 

молоді – курс на майбутнє» (19 квітня 2019 

року, м. Бахмут) – Борисова Дар’я,  2 місце 

в секції «Інноваційний розвиток економіки: 

проблеми та перспективи», (8-Б клас 

Краматорська ЗОШ №16). 

5) Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії / кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/відпові-

дального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

– Організаційна робота на посаді 

заступника завідувача кафедри «Фінанси, 

банківська справа та підприємництво» 

6) Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад): 

– Рішення спеціалізованої вченої ради 

Д 11.051.03, додатковий офіційний опонент 

по дисертації Сириченко Наталі Сергіївни 

на тему «Розвиток міжнародного 

інвестування в умовах глобальних 
трансформацій», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні 

відносини, захист – 30 червня 2016 р. 

7) Наявність виданих навчально-

методичних посібників/ посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 



лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 
рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

– Борисова С.Є., Гетьманенко Ю.О., 

Балашова О.В. Фінансовий аналіз: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 124 с.  

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва: збірник 

тестових завдань. Краматорськ: ДДМА. 

2018. 60 с. 

– Гетьманенко Ю.О., Борисова С.Є., 

Балашова О.В. Торгівельне 

підприємництво: збірник тестових завдань. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 60 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності: методичні вказівки 
для самостійної роботи студентів. 

Краматорськ: ДДМА. 2019. 64 с. 

– Борисова С.Є., Балашова О.В., 

Гетьманенко Ю.О. Оподаткування 

суб'єктів підприємництва: конспект 

лекцій. Краматорськ: ДДМА. 2019. 90 с. 

8) Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, або робота у 

складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 

або керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою: 

– 2016/2017 н. р.: 3 місце - Петрушак С. (гр. 

Ф-12-м). 

– 2017/2018 н. р.: 2 місце – Гончарова М. 
(гр. Ф-14-1); 3 місце – Новосельцева О.                                   

(гр. ПТ-13-м). 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Лапченкова А. 

(гр. Ф-16-1); 2 місце – Плиска Д. (грн. Ф-

16-1) 

– 2019/2020 н.р.: 1 місце – Задерій С.С. (гр. 

ПТ-17-1); 2 місце – Власенко Є.В. (гр. ПТ-

17-1); 3 місце – Сослюк І.О. (гр. ПТ-17-1) 

– 2019/2020 н.р. 1 місце – Лапченкова А.О., 



Обершева Е.Ю. (гр. Ф-16-1); 2 місце – 
Плиска Д.Є. (гр. Ф-16-1). 

9) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або диску-

сійних публікацій з наукової або професій-

ної тематики загальною кількістю не мен-

ше п’яти публікацій: 

– Борисова С.Є. Формування стратегічних 

напрямів розвитку фінансового ринку 

України. International Scientific-Practical 

Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of 

Globalization: Conference Proceeding. 

Klaipeda: Baltija Publishing. January 29, 

2016. P. 280-284. 

– Борисова С.Є. Соціально-економічний 

розвиток України в контексті впливу 

грошово-кредитного регулювання. 
Актуальні проблеми зовнішньоекономічної 

та інноваційної діяльності в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції науковців і 

студентів (23-25 листопада 2016 р., 

Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 

14-18. 

– Борисова С.Є., Назаренко О.С. Проблеми 

інноваційного розвитку в Україні. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 

2017. С. 242-244. 
– Борисова С.Є., Швецова І.В. Система 

фінансування інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств. Сучасні 

механізми забезпечення соціально-

економічної безпеки на макро- та 

макрорівнях: матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції (19 

травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 



2017. С. 244-247. 
– Борисова С.Є., Гончарова М.С. Проблеми 

іноземного інвестування в економіку 

Україну. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Фінанси: теорія і 

практика» (16 листопада 2017 р., Київ). 

Київ: НАУ. 2017. С. 36-38. 

10) Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років: 

– Наукове консультування співробітників 

Обласного управління ПФУ України в 

Донецькій області  протягом 2016-2018 рр. 

– Наукове консультування підприємств 

малого та середнього бізнесу – членів 

Донецької торгово-промислової палати  

протягом 2017-2018 рр. 

11. Підвищення кваліфікації та 
стажування. 

– Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук, 2015 р. 

(Донецький національний університет, м. 

Винниця, диплом ДД №004726 від 

29.09.2015 р.). Тема дисертації: 

«Імперативи розвитку світового 

фінансового ринку в системі глобальних 

економічних трансформацій». 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво  СПК 

№155055 (з 30.11.2015.по 12.12.2015 р.), 

«Гуманітарна та соціально-економічна 

підготовка», «Фундаментальна 

підготовка», «Професійна» 19.12.2015 р.  

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 
02070789/000181-16 (з 05.09.2016 по 

17.09.2016 р.), «Правове забезпечення 

діяльності органів Пенсійного фонду 

України», 19.09.2016 р. 

– ПАТ «Державний ощадний банк 

України», свідоцтво № 18/2017 (з 

27.03.2017 по  27.04.2017 р.), «Управління 

банківськими ризиками», 27.04.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 



академія МОН України, свідоцтво АА № 
02070789/000858-17 (з 05.09.2017 по 

17.09.2017 р.), «Актуальні питання 

адміністрування супроводження 

інформаційних систем територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України», 

26.12.2017 р. 

– Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, свідоцтво АА № 

02070789/001253 (з 10.12.2018 по 

21.12.2018 р.), тема «Актуальні проблеми 

розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: теорія, практика, 

міжнародний досвід». 

 


