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4. Гіржева О.І., Хлопоніна-

Гнатенко О.І., Бірченко Н.Н. 

Теоретичні та методологічні аспекти 

творення адаптивних систем ризик-

менеджменту в суб’єктах 

підприємницької діяльності/ Розвиток 

підприємництва в Україні: теорія, 

методологія та практика. [Колективна 

моногра-фія] Гіржева О.І., Хлопоніна-

Гнатенко О.І., Бірченко Н.Н. / Під 

ред.. д.е.н., професора О.О. 

Непогатенко– Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.»,.2017 – 244 с. 

5.  Хлопоніна-Гнатенко О.І., 

Ряснянська О.М. Обгрунтування 

шляхів підвищення ефективності 

діяльності підприємств як основи їх 

конкурен-тоспроможності./ О.І. 

Хлопоніна Гнатенко, О.М. Ряснянська 

// Економіка. Фінанси. Право, - 

К.;Аналітик, №10/1,-2017. С.12-14.  

6.  Хлопоніна-Гнатенко О.І., 

Гіржева О.М., Печена А.К. 

Концептуальні засади стратегічного 

планування діяльності підприємства./ 

О.І. Хло-поніна Гнатенко, О.М. 

Гіржева, А.К. Печена// Економіка. 

Фінанси. Право, - К.; Аналітик, 

№10/2, -2017. С.12-14. 

Латвія  

Дистанційне науково-

педагогічне 

закордонне 

стажування на тему 

«Інноваційні освітні 

технології: 

європейський досвід 

та його впровадження  

в підготовку фахівців 

з економіки та 

управління»,  

з 22.07 2019р. по 

31.07 2019р. 

Навчальне 

навантаження 

стажування 

становило разом 5 

кредитівECTS (150 

годин.) 

Серія С20190744 



7.  Хлопоніна-Гнатенко О.І., 

Коломієць Н.О.,  Маркетингові 

інновації в системі управління 

підприємством як пріоритетний 

напрямок формування його 

конкурентних переваг на ринку зерна. 

Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства: Економічні науки. 

Хлопоніна-Гнатенко О.І., Коломієць 

Н.О – Харків: ХНТУСГ, 2019. – Вип. 

200, 2019 С.305-317 

8. Лисенко В.В., Хлопоніна-

Гнатенко О.І., Плюшко А.В. 

Параметри функціонування та 

управління системою аграрного 

ресурсного потенціалу 

Інфраструктура ринку.-2019.- №31.- 

С. 435-441.[Електронний ресурс] 

Режим доступу до ресурсу: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/31-

2019 

9. Тертичний О.О., Хлопоніна-

Гнатенко О.І., Галкін В.С. 

Удосконалення системи мотивації 

сучасного підприємства з 

урахуванням індивідуальних потреб. 

Інфраструктура ринку.-2019.- №32.- 

С. 239-244.[Електронний ресурс] 

Режим доступу до ресурсу: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/32-

2019. 



10. Хлопоніна-Гнатенко О.І. 

Історичні аспекти розвитку 

кооперативного руху у сільському 

господарстві Вісник ХНАУ ім. 

В.В.Докучаєва. Серія „ Економічні 

науки”. № 2.  – Х.:ХНАУ, 2019. – С. 

69-81 

11. Тертичний О.О., Хлопоніна-

Гнатенко О.І. Особливості управління 

персоналом: фрілансери та віддалені 

робітники Інфраструктура ринку.-

2020.- №43- С. 119-126.[Електронний 

ресурс] Режим доступу до ресурсу: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/43-

2020. 

12. Лисенко В.В., Лисенко В.П., 

Хлопоніна-Гнатенко О.І. Особливості 

систем управління в туризмі 

«Приазовський економічний вісник» 

2020.- №3(20)- С. 55-59.[Електронний 

ресурс] Режим доступу до ресурсу: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-20 
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національний 
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університет 

сільського 

господарства ім. П. 
Василенка , 2013 р., 

серія ХА 

№45746526 
Спеціальність – 

Кандидат економічних 

наук 

08.00.04 економіка та 
управління 

підприємствами (за 

видами економічної 
діяльності) 

Тема: Управління 

розвитком 
підприємств – 

Фахові статті: 

1. Котко Я.М. Левкіна Р.В. 

Соціальна орієнтація мотиваційного 
механізму суб'єктів аграрного бізнесу. 

Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка: 

Економічні науки. - 2018. - Вип. 191. - 
С.51-59. 
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«Інститут 
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Biotechnological methods for the 

development of animal husbandry. 
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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:  

(відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

Прізвище, ім’я, по батькові Синицина Галина Анатоліївна 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection; 

1. Synytsyna H., Byelyayeva I.M., Borysova A.O. The influence of glass and pet-package 

on qualitative and safe use of food products // Journal of Food and Packaging Science, Technique 

and Technologies.  Plovdiv: UFT, Year V, №10,  2017.  P. 50-52 (Index Copernicus, Google 

Scholar, Болгарія, стаття англ. мовою) 

2. Синицина Г.А., Чуйко Л.О., Жегус О.В., Тарасов І.Ю. Маркетингове дослідження 

сфери дитячого та молодіжного спорту в Харкові // Збірник наукових праць «Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг». Харків : ХДУХТ,   2017. –  С. 

289-301 (фахове видання України, стаття укр. мовою) 

3. Синицина Г.А. Теоретичні засади управління логістичними витратами 

торговельних мереж в умовах глобалізації // Бізнес Інформ. – 2019. – № 11. – С. 50-66   

(Index Copernicus, Google Scholar, Україна, стаття укр. мовою) 

4. Синицина Г.А., Зубков С.О. Теоретичні аспекти функціонування підприємств 

сфери харчування на засадах сталого розвитку // Бізнес Інформ. – 2020. – №3. – С. 208-216 .   

(Index Copernicus, Google Scholar, Україна, стаття укр. мовою) 

5. Синицина Г.А., Филипенко О.М. Формування сучасної теорії харчування в 

контексті продовольчої безпеки // Бізнес Інформ. – 2021. – № 11. – С.   (Index Copernicus, 

Google Scholar, Україна, стаття укр. мовою) 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика оцінювання 

ефективності реклами на підприємствах роздрібної торгівлі», № 91363 від 07.08.2019 р. 

(Синицина Г.А.). 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Формування системи 

функцій підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку», № 100215 від 

06.10.2020 р. (Синицина Г.А.)  

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика формування 

стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємстві», № 103886 від 

09.04.2021 р. (Филипенко О.М., Синицина Г.А.). 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика стратегічного 

аналізу підприємства на основі методу параметричних оцінок», № 103887 від 09.04.2021 р.,  
(Синицина Г.А., Филипенко О.М.). 

5. Реєстрація авторського права на твір «Методика формування торговельного 

асортименту підприємств роздрібної торгівлі», № 112857 від 19.07.2021 р. (Синицина Г.А., 



Прядко О.М.). 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора); 

1. Гросул В.А., Яцун Л.М., Круглова О.А., Филипенко О.М., Синицина Г.А., Зубков 

С.О., Тімченко О.Д. Функціонування та розвиток сфери харчування: теоретико-

методологічні основи : монографія / за заг. ред. В.А. Гросул. – Х.: Видавництво Іванченка 

І.С., 2020. – 253 с. 

2. Synytsyna H., Fylypenko O. Digital Technologies Take Effect on «Green Business» 

Progress // Green and blue economy on the threshold of digital change: textbook; Edited by I. 

Tatomyr, L. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 324 р., – Р. 208-291. 

https://doi.org/10.46489/gabeott-10 (Чехія, англ. мовою) 

3. Synytsyna H., Fylypenko O. Theories aspects of the introduction of Internet 

technologies in business processes / Strategies, models and technologies of economic systems 

management in the context of international economic integration: scientific monograph / edited 

by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina 

Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – 

413 p.  

4. Synytsyna H., Fylypenko O. Measures complex formation for the tourist internet portal 

promotion at the В2В market / Social and economic aspects of internet services market 

development: monograph; Edited by I. Tatomyr,V. Fedyshyn. Praha: OKTAN PRINT, 2021.–

 287 р.  

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальною 

кількістю три найменування; 

1. Синицина Г.А., Рачкован О.Д. Основи бізнесу та підприємницької діяльності : 

конспект лекцій / Г.А. Синицина, О.Д. Рачкован. ‒ Х.: Видавництво Іванченка І.С, 2019. – 

93 с. 

2. Синицина Г.А. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 

«Бізнес-план підприємства» (для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 

Економіка, 075 Маркетинг, 292 Міжнародні економічні відносини першого 

(бакалаврського) рівня освіти / Г.А. Синицина. – Х.:ХДУХТ, 2019. ‒ 24 с. 

3. Бугріменко Р.М., Филипенко О.М., Синицина Г.А. Програма фахових вступних 

випробувань за спеціальністю 051 Економіка для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня / Р.М. Бугріменко, О.М. Филипенко, Г.А.Синицина – Х.:ХДУХТ, 

2021. ‒ 37 с.      

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; ‒ 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня; 

‒ 

https://doi.org/10.46489/gabeott-10


7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад; 

‒ 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань 

України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

‒ 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

‒ 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

‒ 

11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

‒ 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

1. Удосконалення механізмів підтримки малого та середнього підприємництва в 

Україні / Синицина Г.А. // тези доп. міжнар. наук-практ. конф., присвяченої  80-річчю з дня 



експертних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

народження ректора університету (1988–1991 рр.), доктора технічних наук, професора, 

члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича [«Розвиток харчових 

виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, 

ефективність»], (Харків, 19 листопада 2018 р.). –  Х.: ХДУХТ,  2018. – Ч. 2. – С. 255-256 

2. Маркетингові дослідження як інструмент управління маркетинговими ризиками 

на ринку лікеро-горілчаних виробів / Синицина Г.А. //тези доп. міжнар. наук-практ. 

інтернет- конф., присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ    [«Маркетингові інновації в 

освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»], (Харків, 3 жовтня 

2017 р.). –  Х.: ХДУХТ, 2017. – С. 148-149 

3. Михайлов В.М., Гросул В.А., Синицина Г.А. Ринок споживчої упаковки харчових 

продуктів: проблеми, тенденції розвитку та шляхи до євроінтеграції / В.М. Михайлов, В.А. 

Гросул, Г.А. Синицина // Промышленность в фокусе. – 2018. – №63.  С. 34-36 

4. Синицина Г., Филипенко Е. Эколого-экономическое развитие предприятия на 

основе концепции зеленого бизнеса / 2nd edition of the International Conference «Economic 

security în the context of sustenable development», December 17, 2021. Chisinau, Moldova. –   

(Молдавия, русский язык) 

5. Синицина Г.А., Филипенко О.М. Цифрова трансформація туристичної галузі 

України // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і 

торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнар. наук.-практ. конф.,18 травня 

2021р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – С. 112-113.  

6. Филипенко О.М., Синицина Г.А. Оцінка фінансового потенціалу підприємств 

торгівлі // Сучасний стан та тренди розвитку фінансово-економічних відносин на мікро- та 

макрорівнях, маркетингові та логістичні стратегії : матеріали II Міжнародної 

спеціалізованої наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 11 червня, 2021р. / 

Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 

2021. – С. 29-32. (0,3 др. арк.) https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/13304 

(Google Scholar, ORCID) 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

‒ 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

1. Твердохліб Д.О.; ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» (ХДУХТ, 2018 р.), диплом 2 

ступеня.  

2. Фатюшина А.О.; ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 



журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (ПДДА, 2020 р.), диплом 3 

ступеня. 

Член Оргкомітету, галузевої комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт  зі спеціалізації «Економіка та управління в сфері торгівлі» у 2017-2018 н. 

р., 2018-2019 н. р., 2019-2020 н. р., 2020-2021 н. р.    

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

‒ 



базових навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Національного 

центру “Мала академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член громадської організації Українська асоціація маркетингу (членський квиток № 

403), член клубу викладачів 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності). 

‒ 

 

  



 
Критерії для розрахунку професійної активності  

Левкіної Р.В 
 

№ з/п Показник Примітка 

1 
Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 
 

 

1. Fedicheva K. Controlling, monitoring and diagnostics in identifying effective management practices of agricultural enterprises. / [Fedicheva K., Kochetkov 

O., Honcharenko S., Levkina R., Bichevin M.]. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2021. -Vol. 7. Issue. 2. – Рр. 200–

218. 

2. Levkina R. Current approaches to biotechnology in animal husbandry. / Levkina R., Levkin A., Petrenko A., Kolomiets N. // International Journal of 

Advanced Science and Technology. 2020. – Vol. 29. Issue. 8 Special issue. – Pp. 2463–2469. 

3. Levkina R.V. The economic-mathematical model of risk analysis in agriculture in conditions of uncertainty. / [Levkina R.V., Kravchuk I.I., Sakhno I.V., 

Kramarenko K.M., Shevchenko A.A.]. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. – Vol. 3. No. 30. – Pp. 248–255.  

4. Levkina R., Petrenko А. Management of innovative marketing techniques as an effective business tool // Agricultural and Resource Economics: International 

Scientific E-Journal. - 2019. - Vol. 5, Issue 1. - Pр. 37-47. 

5. Reznik, N.P., Gupta, S.K., Sakovska, O.M., Ostapchuk, A.D., Levkina, R.V. Ukrainian world exchange market of oilseeds: A research of chlanges for 

growth // International Journal of Engineering and Advanced Technologythis link is disabled. – 2019. - 8(6). - Рр. 3823–3829. 

6. Levkin, A., Petrenko, A., Levkina, R., Chaliy, I. Economic security as a result of modern biotechnology implementation // 2019 IEEE International 

Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PICS and T 2019. - Proceedingsthis link is disabled. – 2019. – Рр. 

139–142. 

 

 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

 

 

1. Економіка підприємництва [Текст] : підручник / Л. В. Фролова [та ін.] ; за ред. Л. В. Фролової. - Одеса : Бондаренко М. 

О., 2020. - 708 с (Внесок Левкіної Р.В. С. 323-348, 1,6 др. арк.) 

2. . Підприємництво: питання теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Левкіна, О. М. Гіржева, Н. О. Коломієць, А. 

В. Левкін, О. І. Хлопоніна-Гнатенко, Д. А. Левкін, А. В. Петренко, А. М. Ряснянська, Я. М. Котко ; за ред. Р. В. Левкіної ; 

ХНТУСГ ім. П. Василенка. - Харків : Смугаста типографія, 2020. - 390 с. (Внесок Левкіної Р.В. С. 85-99, 214-222, 1,5 ум. 

друк арк. ) 

3. Управління підприємницькою діяльністю [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Левкіна [та ін.] ; за ред. Р. В. Левкіної ; Харків. нац. 

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2018. - 256 с. (Внесок Левкіної Р.В. С. 7-33, 234-240, 

1,5 ум. урук. арк.) 

 

4 
Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

 



конспектів лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування 

 

1. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Підприємництво та торгівля: Методичні рекомендації з написання звіту про проходження 

навчальної практики. - Харків: ХНТУСГ, 2019. - 12 с. 

2. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Вступ до фаху: Методичні рекомендації з написання звіту про проходження навчальної 

практики Харків: ХНТУСГ, 2019. - 16 с. 

3. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Методичні рекомендації з написання звіту про проходження виробничої практики для 

магістрів 1 курс. - Харків: ХНТУСГ, 2019. - 16 с. 

4. Лвкіна Р.В., Котко Я.М. Організація підприємництва та торгівлі: Методичні рекомендації з написання звіту про 

проходження виробничої практики. - Харків: ХНТУСГ, 2019. - 12 с. 

5. Левкіна Р.В. Управління міжнародною торгівлею та бізнесом. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Харків: ХНТУСГ, 2021. - 21 с. 

 

 

6 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 
 

 
Котко Я.М.,  к.е.н., спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 

2021 р. «Управління розвитком підприємств – виробників продукції рослинництва», ДК № 062203  

 

 

7 
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

 

 
Д 64.832.02 член постійної спеціалізованої вченої ради (Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка)  
 

8 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, 

що індексується в бібліографічних базах: 

 

 

1. Член редакційної ради фахового видання «Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal» 

(категорія А Переліку наукових фахових видань) 

2. Член редакційної ради фахового видання «Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та 

транспортного комплексів» (категорія Б Переліку наукових фахових видань)  

3. Член редакційної ради фахового видання «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових прац»ь (Bulletin of 

Postgraduate education: collection of scientific papers). Серії: «Педагогічні науки» («Educational sciences»); «Соціальні та 

 



поведінкові науки» («Social and behavioral sciences») (категорія Б переліку наукових фахових видань) 

4. Керівник Держбюжетної НДР: «Науково-методологічне забезпечення розвитку соціально-економічних систем у 

аграрному бізнесі в умовах турбулентності економіки та інтеграційних процесів» (№ДР 0117U4004113, 2017-2021 рр.). 

 

 

9 Робота у складі Акредитаційної комісії   

 
Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

з 2019 р. 
 

11 
Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

   

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

 

1. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Інструменти соціально – економічного розвитку суб’єктів аграрного підприємництва // 

Матеріали VІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням 

господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» (17 листопада 2021 року, м. Полтава, ПДАА). С. 126-

127   

2. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Вплив аграрного підприємництва на соціально–економічний розвиток сільських територій // 

Матеріали ХV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (26 

листопада 2021 року, м. Харків, ХНАДУ) С. 86-871 

3. Левкіна Р.В., Левкін А.В. Витратний механізм формування ціни на органічну аграрну продукцію // Матеріали VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти» (24 листопада 2021 року, м. Ужгород).  Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 

2021. С. 90-91. 

4. Левкіна Р.В., Левкін А.В. Освіта для забезпечення сталого розвитку суб’єктів аграрного підприємництва Матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та 

інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типографія» 13-14 травня 2021 р –2021. С. 21-22. 

5. Нанка О.В., Левкіна Р.В., Кускова С.В. Методологія сучасної університетської освіти і науки Матеріали Міжнародної 

науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та 

інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типографія» 13-14 травня 2021 р –2021. - С.19-20. 

 

 

14 
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / 

 



журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) 

 

1. Потапова Ю.Д. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», Одеський державний екологічний університет, Одеса, 2021 р.  – 2 місце 

2. Хворост А.А. ІІ тур Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління в 

сфері торгівлі», Харківський державний університет харчових технологій, Харків, 2021 р.  – 3 місце 

3. Шелдуга А. Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних (дипломних) робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», Держаний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, 2021 р. – 2 місце 

 

19 Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях  

 Член Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»  

 
Додаток до ліцензування КОЛОМІЄЦЬ Н.О  

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

 



1.Biotechnological Processes Digitalization in Animal Husbandry.2019/International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878 Volume 

8,Issue 3 C, November 2019. DOI:10.35940 / ijrte. Pages 114-119, Levrina R,Levkin A. Petrenko A.,Kolomiiets N. 
2.Current Approaches To Biotechnology I Animal Husbandry, International Journal of Advanced Science and Technology.-Vjl.29-35,No.8s.-2020. Shtcifl- Issue.-H/2463 -

2469. (скопус). Levkina R.,Levkin A., Petrenko A., Kolomiiets N. 

3. Коломієць Н.О., Коломієць О.П. «Моделювання структурної рівноваги внутрішнього ринку України» /Н.О.Коломієць, О.П.Коломієць // Український журнал 

прикладної економіки 2021 Том 6 №1, с- 68-74. ISSN 2415 – 8453  ХНТУСГ, травень 2021.  
4.Коломієць Н.О. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством / Н.О. Коломієць // Вісник Харківського 

національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – Вип. 185. –384 с . –С. 223-230 

5. Коломієць Н.О. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства //Н.О. Коломієць, О.П. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – Вип. 188. –  275 с.  –С. 57-69 

3.Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

1. Підручник « Управління підприємницькою діяльністю» , ХНТУСГ  ТОВ «Смугаста типографія»   - 2019р. с.256 Левкіна Р.В,Гіржева О.М. ,Левкін 

А.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Петренко А.В.,Ряснянська А.М., Котко Я.М. 

 

2.Навчальний посібник  «Підприємництво: питання теорії та практики» Посібник, ХНТУСГ  ТОВ «Смугаста типографія»    2020 р.-с.384  

 Левкіна Р.В,Гіржева О.М. ,Левкін А.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Петренко А.В.,Ряснянська А.М., Котко Я.М. 

 

4.Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування 

1.Методичні рекомендації для практичних занять з  дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 



вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти зі спеціальності 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / к.е.н., доц., Н. О. 

Коломієць, к.е.н., доц., О.М. Гіржева  - Х.: ХНУСГ, 2021.- 42 с.  

2.Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси і кредит» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі: к.е.н., доц. О.М.Гіржева, к.е.н., доц. 

Н.О.Коломієць, к.е.н, доц. О.І. Хлопоніна-Гнатенко – Х.: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2021. – 48 с. 

3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Методичні вказівки  для виконання дипломної роботи здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти зі спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Левкіна Р.В., 

Коломієць Н.О., Гіржева О.М. – Х.:  ХНТУСГ. – 2021. – 32 с. 

 

4. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни «Моделювання розвитку торгівельного та біржового 

ринку» / Н.О. Коломієць – Х.: ХНТУСГ. 2021. – 24 с. 

 

  



    

 
Критерії професійної активності  

Хлопоніної-Гнатенко Ольги Іванівни 
 

№ з/п Показник Примітка 

1 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

 

 

+ 

 

1. O. I.  Khloponina-Gnatenko. Risk management in the sphere state economic security provision using the example of 

professional liability insurance. Global Journal of Environmental Science and Management 2019. GJESM  Scopus Source  - ID 

211005. 51-60 с 

2. Stepanenko, T.O., Stankevych, S.V., Sokolov, A.S., Khloponina-Gnatenko O. I. Ecological and economic aspects of 

agricultural land use in European integration processes. Ukrainian Journal of Ecology,11 (1), 2021, р.181-185. " Web of Science " 

3. Olga Khloponina-Gnatenkо  Ensuring the Economic Security of Ukraine in the Aspect of the Association Agreement 

Between the EU European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 171 -186 Scopus Source 

4. Хлопоніна-Гнатенко О.І., Ряснянська О.М. Обгрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності 

підприємств як основи їх конкурен-тоспроможності./ О.І. Хлопоніна Гнатенко, О.М. Ряснянська // Економіка. Фінанси. 

Право, - К.;Аналітик, №10/1,-2017. С.12-14. 

5.  Хлопоніна-Гнатенко О.І., Гіржева О.М., Печена А.К. Концептуальні засади стратегічного планування діяльності 

підприємства./ О.І. Хло-поніна Гнатенко, О.М. Гіржева, А.К. Печена// Економіка. Фінанси. Право, - К.; Аналітик, №10/2, 

-2017. С.12-14. 

6.  Хлопоніна-Гнатенко О.І., Коломієць Н.О.,  Маркетингові інновації в системі управління підприємством як 

пріоритетний напрямок формування його конкурентних переваг на ринку зерна. Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Хлопоніна-Гнатенко О.І., Коломієць Н.О – Харків: 

ХНТУСГ, 2019. – Вип. 200, 2019 С.305-317 

7. Лисенко В.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Плюшко А.В. Параметри функціонування та управління системою 

аграрного ресурсного потенціалу Інфраструктура ринку.-2019.- №31.- С. 435-441.[Електронний ресурс] Режим доступу 

до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019 

8. Тертичний О.О., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Галкін В.С. Удосконалення системи мотивації сучасного підприємства 

з урахуванням індивідуальних потреб. Інфраструктура ринку.-2019.- №32.- С. 239-244.[Електронний ресурс] Режим 

доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/32-2019. 

9. Хлопоніна-Гнатенко О.І. Історичні аспекти розвитку кооперативного руху у сільському господарстві Вісник 

 

http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019
http://www.market-infr.od.ua/uk/32-2019


ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія „ Економічні науки”. № 2.  – Х.:ХНАУ, 2019. – С. 69-81 

10. Тертичний О.О., Хлопоніна-Гнатенко О.І. Особливості управління персоналом: фрілансери та віддалені робітники 

Інфраструктура ринку.-2020.- №43- С. 119-126.[Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://www.market-

infr.od.ua/uk/43-2020. 

11. Лисенко В.В., Лисенко В.П., Хлопоніна-Гнатенко О.І. Особливості систем управління в туризмі «Приазовський 

економічний вісник» 2020.- №3(20)- С. 55-59.[Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-

20 

 

2 
Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір  

 

 
 

- 
 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

 

 

+ 

 

1. Гіржева О.І., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Бірченко Н.Н. Теоретичні та методологічні аспекти творення адаптивних 

систем ризик-менеджменту в суб’єктах підприємницької діяльності/ Розвиток підприємництва в Україні: теорія, 

методологія та практика. [Колективна монографія] Гіржева О.І., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Бірченко Н.Н. / Під ред.. 

д.е.н., професора О.О. Непогатенко– Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,.2017 – 244 с.  

2. Підручник « Управління підприємницькою діяльністю» , ХНТУСГ  ТОВ «Смугаста типографія»   - 2019 р. с. 256 

Левкіна Р.В, Гіржева О.М. ,Левкін А.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Петренко А.В.,Ряснянська А.М., Котко Я.М. 

3.Навчальний посібник  «Підприємництво: питання теорії та практики» Посібник, ХНТУСГ  ТОВ «Смугаста 

типографія» 2020 р. - с. 384  Левкіна Р.В, Гіржева О.М. ,Левкін А.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Петренко А.В., Ряснянська 

А.М., Котко Я.М. 

 

4.Навчальний посібник  «Економіка і фінанси підприємства» Практикум/ За ред. А.В.Непрана. – Х.: Видавництво 

Іванченка І.С., 2021. – 429 с. Гіржева О.М., Литвинов А.І., Хлопоніна-Гнатенко О.І. 

 

4 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування 

 

 

+ 

 1.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Управління інтелектуальним підприємництвом» для  

http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020
http://www.market-infr.od.ua/uk/43-2020


здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти зі спеціальності 076 

«підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / к.е.н., доц., О.І. Хлопоніна-Гнатенко, к.е.н., доц., О.М. Гіржева  - Х.: 

ХНУСГ, 2021.- 24 с.  

2.Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси і кредит» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» / Укладачі: к.е.н., доц. О.М.Гіржева, к.е.н., доц. Н.О.Коломієць, к.е.н, доц. О.І. Хлопоніна-Гнатенко – Х.: 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2021. – 48 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання курсової  роботи з  дисципліни: «Планування бізнесу та оцінка його  

ефективності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі: к.е.н, доц. О.І. Хлопоніна-Гнатенко – Х.: ХНТУСГ ім. 

Петра Василенка, 2019. - 32 c. 

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

 
Пояснення 

- 
 

6 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

 

 
Пояснення - 

 
 

7 
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

 

+ 

 

1. 2019 р. Опонування дисертаційної роботи Коломієць Світлани Анатоліївни на тему: “Формування та розвиток 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в агропромисловому виробництві України”, представлену до захисту у 

спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

Міністерство освіти і науки України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. 

 

8 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

видання, що індексується в бібліографічних базах 

 

 
Пояснення  

 
 



9 

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі 

комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) 

 

 
Пояснення  

 
 

10 
Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

 

 
Пояснення  

 
 

11 
Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

 
Пояснення  

 
 

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

 
Пояснення  

 
 

13 

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

 

 
Пояснення  

 
 

14 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

 

 

 



наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

+ 

 

1. Грамота «За формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми» у Всеукраїнському конкурсі дипломних 

робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. м. Одеса (04.06.2020 р). Нагороджений Токар 

М.О. Керівник Хлопоніна-Гнатенко О.І. Переможець на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

 

 

15 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія 

наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 

 
Пояснення  

 
 

16 
Наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

 
Пояснення  

 
 



17 

Участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй 

(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

 
Пояснення  

 
 

18 

Участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 

НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 

   

19 
Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях + 

 

1. Член Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» з «29» квітня 2021 року, на підставі 

Рішення Правління Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» № 137 від «29» квітня 2021 

року. 
2. Голова Спостережної ради КС «Карат» згідно протоколу №34 загальних зборів членів КС від 28 травня 2021року. 

 

20 

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 

+ 

 

Є діючим членом фермерського господарства «Колос-1» Куп’янського р-ну, Харківської обл., згідно установчим 

документам з 2000 по теперішній час. 

 

 



  



 Критерії професійної активності Котко Я.М.  

№ з/п Показник Примітка 

1 
Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 
 

1.1 –  

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 

 

3.1 
Левкіна Р.В., Гіржева О.М., Хлопніна-Гнатенко О.І., Ряснянська А.М., Котко Я.М. Підприємництво: питання теорії та 

практики / Р.В. Левкіна; за ред. Р.В. Левкіної. - Харків : Смугаста типографія, 2020. - 390 с. (авторський внесок 

полягає в ідентифікації особливостей комерційної діяльності підприємств агропромислового виробництва). 
 

4 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування 

 

4.1 

1. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Методичні рекомендації з написання звіту про проходження виробничої практики для 

магістрів 1 курсу [Текст] / Р. В. Левкіна, Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 16 с. - Б. ц. 

2. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Вступ до фаху [Текст] : метод. рек. з написання звіту про проходження практики / Р. В. 

Левкіна, Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 16 с. - Б. ц. 

3. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : метод. рек. з написання 

звіту про проходження практики / Р. В. Левкіна, Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 20 с. - Б. ц. 

4. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Підприємництво та торгівля [Текст] : метод. рек. з написання звіту про проходження 

практики / Р. В. Левкіна, Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 12 с. - Б. ц. 

5. Левкіна Р.В., Котко Я.М. Організація підприємництва та торгівлі [Текст] : метод. рек. з написання звіту про 

проходження практики / Р. В. Левкіна, Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 12 с. - Б. ц. 

6. Котко Я.М. Технології торгівлі [Текст] : метод. вказ. з проведення дистанц. навч з дисц. для студ. спец. 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. 

Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 20 с. - Б. ц. 

7. Котко Я.М. Товарознавство харчових та нехарчових товарів [Текст] : метод. вказ. з проведення практ. семінарів 

та самост. вивч. дисц. для студ. ОКР рівня "бакалавр"спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 48 с. - Б. ц. 

8. Котко Я.М. Технології торгівлі [Текст] : метод. вказ. з проведення практ. семінарів та самост. вивч. дисц. для 

студ. ОКР рівня "бакалавр"спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

 



госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 32 с. - Б. ц. 

9. Котко Я.М. Вступ до фаху [Текст] : метод. вказ. з проведення практ. семінарів та самост. вивч. дисц. для студ. 

ОКР рівня "бакалавр"спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-

ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 28 с. - Б. ц. 

10. Котко Я.М. Вступ до фаху [Текст] : метод. вказ. з проведення дистанц. навч з дисц. для студ. спец. 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. 

Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 20 с. - Б. ц. 

11. Котко Я.М. Основи товарознавства [Текст] : метод. вказ. з проведення практ. семінарів та самост. вивч. дисц. 

для студ. ОКР рівня "бакалавр"спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. Я. М. Котко. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 32 с. - Б. ц. 
 

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня:  

5.1 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління розвитком підприємств-виробників продукції 
рослинництва», 2021 р.  Диплом серії ДК №062203 Від 27.09.2021.МОН України  

 

11 
Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою); 

 

11.1   

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій 

 

12.1 –  

14 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурномистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

 



мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;  

14.1 

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», 
 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 2021, тема – «Агротуризм в соціально – 

економічному розвитку регіону», учасник - Левченко Д.С., ННІ ТС, 3 курс, 33ПТ, науковий керівник – Котко Я.М., зайняв – 3 

місце. 

2. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі  спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності». Одеський 

національний екологічний університет, Одеса,2021р., тема – «Сталий розвиток і ефективність суб’єктів аграрного 

підприємництва», учасники Красько Олена Ігорівна, Кривомлинов Олег Олександрович, ННІ ТС, 4 курс, науковий керівник – 
Котко Я.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


