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СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 КАФЕДРИ  МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ, ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА УПРАВЛІННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ  (станом на 01.10.2020 р.) 
 

№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

1 Тарасевич 

Віктор 

Миколайович 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Дніпропетровський 

металургійний 

інститут, 1981 р., 

спеціальність 

«Економіка і 

організація 

металургійної 

промисловості», 

кваліфікація: інженер-

економіст  (диплом Б-

1 № 589739 від 

02.06.1981 р.) 

 

Доктор економічних 

наук, 08.00.01 – політична 

економія, тема дисертації 

«Ефективність 

виробництва в умовах 

становлення соціально 

орієнтованої ринкової 

економіки» (диплом ДТ № 

016994 від 

 04.12.1992 р.; 

диплом ДН № 001889). 

 

Професор кафедри 

політичної економії 

(атестат ПР № 00940 від 

07.02.1995 р.). 

 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

строк стажування 

02.01.2019 р. – 30.06.2019 

р. за темою: «Розширення 

та оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних дисциплін,  

набуття та удосконалення  

відповідних навичок та 

компетенцій  в 

педагогічній і науковій 

діяльності». Довідка про 

підсумки стажування № 

18/27-005 від 04.06.2019 р. 

 

НВП «Поліпром», строк 

стажування 27.01.2020 р. – 

16.03.2020 р. за темою: 

«Розширення та 

оновлення практичних 

знань з міжнародної 

економічної діяльності 

підприємства,  набуття та 

удосконалення  

відповідних професійних  

ОКР бакалавр: 

• Сучасна політична 

економія;  

• Сучасні економічні теорії;  

• Політична економія.  

ОКР  магістр: 

• Теорія і методологія 

сучасної міжнародної 

економіки. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 33 р. 

 

 

Відповідає 

вимогам 

пп. 1, 2, 3, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 

п. 30  

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

h-index (Google 

Scholar) = 14 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

навичок і компетенцій». 

Довідка про підсумки 

стажування № 02/2020       

від 17.03.2020 р. 

2 Білоцерківець 

Володимир 

Вікторович 

 

 

Професор 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 

1996 р., спеціальність 

«Інформаційні системи 

в менеджменті», 

інженер-економіст-

інформатик (диплом 

ЛА № 001549 від 

14.06.1996 р.) 

 

 

Доктор економічних наук, 

08.00.01 – економічна 

теорія та історія 

економічної думки, тема 

дисертації «Нова 

економіка: ґенеза та 

авангардний характер» 

(диплом ДД №003619 від 

 23.09.2014 р. ). 

 

Професор кафедри 

політичної економії  

(атестат 12ПР №011012 від 

15.12.2015 р.). 

 

ДВНЗ «Національний 

гірничий університет», 

кафедра економічної 

теорії та основ 

підприємництва,    

вересень 2015 р.  – січень 

2016 р. Програма 

стажування та звіт з її 

виконання. за темою  

«Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних дисциплін». 

Довідка про підсумки 

стажування №1/23-185 від 

31.01.2016р. 

 

Здобуття вченого звання 

професора кафедри 

політичної економії, 

атестат 12 ПР№ 011012 

від 15.12.2015 р. 

ОКР бакалавр: 

• Мікроекономіка;  

• Макроекономіка;  

• Національна економіка.  

ОКР магістр: 

• Міжнародні стратегії 

економічного розвитку;  

• Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

та ЗЕД;  

• Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 24 р. 

 

 

Відповідає 

вимогам 

пп. 1, 2, 3, 8, 12, 

13, 14, 15, 18 

п. 30  

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 
h-index (Google 

Scholar) = 7 

 

3 Завгородня 

Олена 

Олександрівна 

Професор 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 

1995 р., спеціальність 

«Інформаційні системи 

в менеджменті», 

кваліфікація: інженер-

економіст-інформатик 

Доктор економічних 

наук, 08.00.01 – 

економічна теорія та 

історія економічної думки, 

тема дисертації 

«Інноваційна динаміка 

національної економіки: 

ДВНЗ «Національний 

гірничий університет», 

кафедра економічної 

теорії та основ 

підприємництва,  вересень 

2016 р. – березень 2017 р.  

Програма стажування та 

ОКР магістр: 

• Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

та ЗЕД;  

• Інноваційний розвиток 

підприємства;  

• Національна економіка; 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 25 р. 

 

 

Відповідає 

вимогам 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

 (диплом КГ №901270 

від 06.06.1995 р) 

 

еволюційна синергетика та 

засади регулювання» 

(диплом ДД №00364 від 

 30.06.2015 р. ). 

 

Професор кафедри 

міжнародної економіки, 

політичної економії та 

управління 

(атестат АП №000434 від 

05.07.2018 р.). 

 

звіт з її виконання. Тема 

«Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних дисциплін». 

Наказ №1643-л від 

12.09.2016 р. 

Довідка про підсумки 

стажування № 1/23-326       

від 12.03.2017 р. 

 

Wyższa Szkoła Społeczno-

Gospodarcza w Przeworsku 

(Polska)/ Higher School of 

Social and Economic in 

Przeworsk (Poland),  

01.03.2018 – 31.03.2018. 

Internship on  «Modern 

teaching methods in 

economics on the EU 

educational market», 

сертифікат 

№ WK/WSSG/2018-49. 

 

Здобуття  вченого звання 

професора  кафедри 

міжнародної економіки, 

політичної економії та 

управління, атестат  

АП №000434 від 

05.07.2018 р. 

 

• Національні економічні 

системи.  

пп. 1, 2, 3, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 18 

п. 30  

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Має сертифікат 

Linguistic 

Educational 

Center Algarve 

University of 

Algarve Faro  

(Portugal) за 

№0224/B2-17, 

що підтверджує 

володіння 

іноземною 

(англійською) 

мовою на 

рівні B2. 

 
h-index (Google 

Scholar) = 6 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

4 Лебедєва 

Валентина 

Костянтинівна 

Професор 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 

1977 р., спеціальність 

«Організація 

механізованої обробки 

економічної 

інформаціїї», 

кваліфікація: інженер-

економіст 

 (диплом Г-ІІ №030894 

від 14.06.1977 р.) 

 

Кандидат економічних 

наук, 05.13.10 – 

управління в соціальних та 

економічних системах, 

тема дисертації 

«Дослідження цінності 

економічної інформації в 

умовах АСУ» (диплом 

ЭК №013780 від 

 23.01.1983 р.). 

 

Професор кафедри 

міжнародної економіки, 

політичної економії та 

управління 

(атестат АП №000992 від 

20.06.2019 р.). 

 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України, кафедра 

економічної теорії та 

регіональної економічної 

політики,   

04.09.2017 р. – 31.01.2018 р.  

Тема «Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних дисциплін». 

Довідка про  підсумки 

стажування №166-01 від 

31.01.18 р.  

 

Здобуття  вченого звання 

професора  кафедри 

міжнародної економіки, 

політичної економії та 

управління, атестат  

АП №000992 від 

20.06.2019 р. 

 

НВП «Поліпром», строк 

стажування 27.01.2020 р. – 

16.03.2020 р. за темою: 

«Розширення та 

оновлення практичних 

знань з міжнародної 

економічної діяльності 

ОКР бакалавр: 

• Економічна теорія;  

• Соціальна економіка.  

ОКР магістр 

• Управління змінами;  

• Сталий розвиток в 

промисловості та безпека 

виробництва;   

• Соціальна 

відповідальність;   

• Управління змінами в 

міжнародному бізнесі. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 43 р. 

 

 

Відповідає 

вимогам 

пп. 1, 2, 3, 4, 8, 

10, 12, 13, 14, 15, 

18 п. 30  

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

Має сертифікат 

Langskill  (United 

Kingdom) за 

№9381350DP09, 

що підтверджує 

володіння 

іноземною 

(англійською) 

мовою на 

рівні C1. 

 
h-index (Google 

Scholar) = 3 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

підприємства,  набуття та 

удосконалення  

відповідних професійних  

навичок і компетенцій». 

Довідка про підсумки 

стажування № 01/2020       

від 17.03.2020 р. 

5 Леонідов  

Ігор 

Леонідович 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 

1994 р., спеціальність 

«Інформаційні системи 

в менеджменті», 

кваліфікація: інженер-

економіст (диплом 

КГ №900532 від 

06.06.1994 р) 

 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.01 – 

економічна теорія та 

історія економічної думки, 

тема дисертації 

«Теоретичні основи 

ефективності 

стратегічного планування» 

(диплом ДК №026695 від 

 15.12.2004 р. ). 

 

Доцент кафедри  

політичної економії 

(атестат 02ДЦ №013191 

від 19.10.2006 р.). 

 

Університет митної справи 
та фінансів, кафедра 

менеджменту 
зовнішньоекономічної 

діяльності,  
03.01.2018 р. – 03.07.2018 р. 

Програма стажування та 
звіт з її виконання. Тема 

«Опанування міжнародного 
досвіду та новітніх 

досягнень економічної 
науки щодо сучасних 

підходів до викладання 
економічних дисциплін». 
Програма стажування та 

звіт з її виконання. Довідка 
про підсумки стажування № 

21/99  від 03.07.2018 р.  

ОКР бакалавр 

• Державне та регіональне 

управління;  

• Макроекономіка;  

• Державне регулювання 

економіки;  

• Соціальна економіка.  

ОКР магістр 

• Інституційний розвиток 

європейської інтеграції. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 29 р. 

 

Відповідає 

вимогам 

пп.  2, 3, 6, 12, 

13, 14, 15, 18 

п. 30  

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 
h-index (Google 

Scholar) = 2 

6 Летуча 

Олександра 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 

1991 р., «Економіка та 

організація 

металургійної 

промисловості», 

інженер-економіст 

 (диплом УВ № 724959     

від 17.06.1991 р.) 

 

Канд. екон. наук,  

08.00.01 – економічна 

теорія та історія 

економічної думки, 

тема: «Екологічна 

ефективність національної 

економіки» 

(диплом КН № 014756                

від 25.09.1997 р. ). 

 

Національний  ТУ  

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

економічної теорії та 

міжнародних економічних 

відносин. 

Наказ №927-л від 

04.07.2018р., довідка про 

підсумки стажування 

№1/23-572 від 

ОКР бакалавр: 

• Міжнародна економіка;  

• Міжнародні економічні 

відносини;  

• Історія економіки та 

економічної думки.  

ОКР магістр: 

• Глобальна економіка та 

бізнес;  

• Глобальна економіка;  

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 27 р. 

 

Відповідає 

вимогам  пп. 2, 

3, 8, 10, 11,12, 

13, 14, 15,  18 

п. 30  

Ліцензійних 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

Доцент кафедри  

політичної економії 

 (атестат ДЦ № 002936          

від 18.10.2001 р. ). 

 

 

28.02.2019 р. , строк 

стажування 

 03.09.2018 р. – 28.02.2019 р. 

за темою “Розширення та 

оновлення теоретичних 

знань щодо сучасних 

підходів до викладення 

економічних дисциплін”. 

• Державне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

h-index (Google 

Scholar) = 2 

 

 

7 Ткаченко 

Наталія 

Іллівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

економіки, 

політичної 

економії та 

управління 

Державна металургійна 

академія України, 1996, 

«Економіка та 

організація  

металургійної 

промисловості»,  

інженер-економіст  

(диплом ЛТ ВЕ № 

001820 від 

05.06.1996 р) 

 

Канд. екон. наук 

(08.00.01 – економічна 

теорія та історія 

економічної думки (051 - 

Економіка), диплом 

ДК №047063 від 2 липня 

2008 р.  Тема дисертації 

«Диференційна рента та 

механізм її реалізації в 

надрокористуванні». 

 

Доцент кафедри  

політичної економії, 

атестат № 023291 від 

17 червня 2010 р.  

Пройдено спеціальну 

педагогічну підготовку за 

напрямами «Педагогічні 

технології у вищій освіті» 

та «Інформаційно-

комунікаційні технології», 

довідка № 147/І-П-14 

(проходження підготовки: 

2 березня 2016 р. – 

31 березня 2016 р.). 

 

Підприємство  «Дніпро-

Інтерсталь», строк 

стажування з 01.09.2016 

по 01.10.2016 р. за темою 

«Опанування практичного 

досвіду щодо аспектів 

функціонування 

приватного підприємства 

в сучасних умовах з 

метою удосконалення 

викладання економічних 

дисциплін, набуття 

відповідних навичок та 

компетенцій». Наказ №27 

ОКР бакалавр 

• Національна економіка; 

• Мікроекономіка;  

• Економіка,  

підприємництво та 

управління. 

ОКР магістр 

• Міжнародний бізнес та 

конкуренція;  

• Національна економіка;  

• Національна економіка та 

інтелектуальна власність. 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності – 24 р. 

 

 

Відповідає 

вимогам 

пп. 2, 3, 10, 13, 

14, 15, 16, 18 п. 

30  

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності. 

 

 

h-index (Google 

Scholar) = 4 
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№ 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

Викладає дисципліни Примітка 

від 05.09.2016 р., довідка 

№153/0916 від 

01.10.2016 р., 

 

ДВНЗ НТУ «Дніпровська 

політехніка», строк 

стажування з 02.09.2019 р. 

по 02.03.2020 р. за темою 

«Розширення та оновлення 

теоретичних знань щодо 

сучасних підходів до 

викладення економічних 

дисциплін та набуття 

відповідних навичок та 

компетенцій». Наказ 

№ 1172-л  від 17 липня 

2019 року, довідка про 

підсумки стажування 

№ 1/23-684 від 12.03.2020 р 
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ВІДОМОСТІ  ЩОДО ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ  НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ  МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ,  ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА УПРАВЛІННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ   

 (відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, станом на 01.10.2020 р.) 

 

№ пп 

1. ТАРАСЕВИЧ  Віктор Миколайович  - д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, політичної економії 

та управління НМетАУ. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів – 12. 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…"  - 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. 
30.01  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  

1. Tarasevich V. The intellectual-informational good: value and market price / Viktor 

Tarasevich, Valentina Lebedeva, Margarita Yaseva // Economic Studies journal. – 2019. - № 2. 

– P.  100-114. (Scopus). 

2.Tarasevych V., National economic patriotism and evolutionary imperatives of 

macroeconomic dynamics  / V. Tarasevych,  O. Zavhorodnia // Аctual problems of economics.  

– 2016. - № 6 (180). – P.  8-17. (Scopus). 

3. Тарасевич В.М. Використання індикаторів крос-кількісної еластичності 

пов’язаного попиту в маркетингу освітніх послуг ВНЗ / О.А. Амбражей, В.К. Лебедєва, 

В.М. Тарасевич //  Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. - № 4. – С. 113-120. (Web 

of Science). 

30.02  Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Тарасевич В.М.  Давньосхідні  цивілізації  і типи суспільної еволюції: теоретичне 

резюме і методологічні ремарки / В.М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2019. - № 1. – 

С. 43-70. 

2. Тарасевич В.М. Проблематика істини у світовій економічній науці   / В.М. 

Тарасевич // Економіка України. – 2018. – № 10. – С. 88-100. 

3. Тарасевич В.М.  Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність. 

генераційність, відкритість  / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України. – 

2018. - № 3. – С. 36-48; № 4. – С. 18-29. 

4. Тарасевич В.М. Чверть сторіччя незалежності України: актуальні контексти та 

імперативи соціально-економічних реформ  / В.М. Тарасевич // Економіка України. – 

2017. - № 7. – С. 3-21; № 8. – С. 14-28.  

5. Тарасевич В.М. Власність і привласнення як основа інтелектуального розвитку  / 

В.М. Тарасевич, І.Л. Леонідов // Економічний вісник університету: збірник наукових 

праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. – 

Випуск 33/1. – С. 237-248. 
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6. Тарасевич В.М.  Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні 

виклики і національні відповіді  / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова // Економіка України. 

– 2016. - № 9. – С. 94-98. 

7. Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі   / В. Тарасевич // Економічна 

теорія. – 2016. - № 2. – С. 18-32. 

30.03  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1.  Сучасна міжнародна економіка: підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 

Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 

386 с.   

2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с. 

3. Тарасевич В.Н. Бизнес и собственность / В.Н. Тарасевич, Н.В. Рябцева // Экономика 

и бизнес: учебник / под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н., доц. А.И. Каринцевой. – 

Сумы: Университетская книга, 2018. – 608 с.   
30.07 Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 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 освіти МОН 

Член Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії НАН України та МОН 

України (Наказ НАН України № 170 від 29.05.2003р; Наказ МОН України № 340 від 

03.06.2003р.). 

30.08 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 

 

      1. Головний редактор фахового електронного наукового  журналу «Проблеми 

економіки та політичної економії» (ISSN 2518-7406;  режим доступу : 

http://politeco.nmetau.edu.ua/ ).  

      2. Членство у редколегіях наукових фахових журналів, збірників:  «Економіка 

України» ISSN (Print) 2522-9303;  «Економічна теорія» ISSN 1811-3141; «Європейський 

вектор економічного розвитку» ISSN 2074-5362, «Економічний нобелівський вісник» 

ISSN 2312-7600. 

      3. Держбюджетна НДР «Національна економіка в умовах європейської інтеграції» 

(номер державної реєстрації 0116U001148, 2015-2018 рр.) – керівник. 

      4. Держбюджетна НДР «Інноваційні механізми розвитку національної економіки в 

умовах європейської інтеграції»  (номер державної реєстрації 0119U000332, 2019-

2021рр.) – керівник. 

30.10 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 

Завідувач кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та управління. 
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(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

30.11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад); 

 

1. Член спеціалізованої  вченої ради Д 26. 239.01, Інститут економіки та прогнозування 

НАН України.  

2. Член спеціалізованої  вченої ради Д 41.055.01,  Одеський національний економічний 

університет. 

Офіційний опонент: 

1. Докторської дисертації Дейнеки Тетяни Анатоліївни (тема «Виклики і суперечності 

глобальної економіки: політико-економічний аналіз» зі спеціальності 08.00.01 - 

економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.02 - світове господарство і 

міжнародні економічні відносини), спеціалізована вчена рада Д 26.006.01 ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019 р. 

  2. Докторської дисертації Бурлай Тетяни Вікторівни (тема «Регулювання соціально-

економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України» зі спеціальності 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством), спеціалізована вчена 

рада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», 2019 р. 

3. Докторської дисертації Подлєсної Василини Георгіївни (тема «Логіко-історичні 

підґрунтя соціально-економічних циклів» зі спеціальності 08.00.01 - економічна теорія та 

історія економічної думки), спеціалізована вчена рада Д 26.239.01  Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2018 р. 

4. Докторської дисертації Вітренка Андрія Олександровича (тема «Розвиток сфери 

послуг в умовах постіндустріальних трансформацій» зі спеціальності 08.00.01 - 

економічна теорія та історія економічної думки), спеціалізована вчена рада  Д 26.001.13 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, 2017 р. 

 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

 

1. Авторське свідоцтво № 94632 від 10.12.2019 р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Підручник «Соціальна відповідальність». Автори: Тарасевич В.М., Золотарьова 

О.В., Алсуф'єва О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Летуча О.В., Семенюк Е.П., Ткаченко 

Н.І. 

2. Авторське свідоцтво № 94424 від 03.12.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання». 

Автори: Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов 

І.Л., Ясева М.О. 

3. Авторське свідоцтво № 94292 від 29.11.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Євроінтеграційний вимір національної економіки України». Автори: 
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Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Золотарьова О.В., 

Леонідов І.Л., Летуча О.В., Ткаченко Н.І., Алсуф'єва О.О., Ткаченко І.Д. 

4. Авторське свідоцтво № 94235 від 26.11.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Фундаментальна економічна наука: універсумність змісту та 

розвитку». Автор: Тарасевич В.М. 

5. Авторське свідоцтво № 93928 від 13.11.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Підручник «Філософія та методологія економічної науки». Автори: Тарасевич В.М., 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Летуча О.В., Ткаченко 

Н.І. 

6. Авторське свідоцтво № 91465 від 09.08.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Экономико-теоретическое знание: опыт философско-научного 

тестирования». Автор: Тарасевич В.М. 

7. Авторське свідоцтво № 91466 від 09.08.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Государственный капитализм: ренессанс versus забвение». Автор: 

Тарасевич В.М. 

8. Авторське свідоцтво № 91467 від 09.08.2019р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Экономико-теоретическое знание: универсумные императивы, 

гипотезы, опыты». Автор: Тарасевич В.М. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/ практикумів / методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування. 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасна міжнародна економіка» для 

студентів спеціальності 051 – економіка, спеціалізація – міжнародна економіка 

(магістерський рівень) / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова. – Дніпро : НМетАУ, 2019. - 

40 с. 

 2. International economics : Lecture Notes for students of specialties 051 - economics and 

others (071, 072, 073, 076) (master's level) / O.O. Zavgorodnia, V.N. Tarasevych, O.V. 

Zolotaryova, N.P. Madzik.- Dnipro : NMetAU, 2019. - 60 p.  

3. Brabazon K., Tarasevych V., Zavhorodnia O., Tkachenko N. Microeconomics: Lecture 

Notes. – Dnipro : NMetAU, 2019. – 84 p.  

 4. Тарасевич В.Н. Философия и методология экономической науки : Конспект 

лекций. – Днепр : ЧМП «Экономика», 2017. – 156 с.).  

5. Тарасевич В.М. Історія економіки та економічної думки : конспект лекцій / В.М. 

Тарасевич, І.Л. Леонідов. – Дніпро : НМетАУ, 2016. – 119 с.   

6.  Міжнародні економічні відносини : конспект лекцій / В.М. Тарасевич, 

В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня та інші. – Дніпро : НМетАУ, 2016. – 100 с. 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

1. Студентка  Шкіль Інна Володимирівна (ЕП01-15, 1-е місце, 2018 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії).  

2. Студент Чернишов Юрій Олексійович (ЕП01-16, 1-е місце, 2019 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії). 
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науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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 

всеукраїнськихзмагань;керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Тарасевич В.М. Людина, Вчитель, Учений / В.М. Тарасевич // Віктор Дмитрович 

Базилевич / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Освіта 

України, 2019. – С. 39-41. 

2. Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка постіндустріального типу: 

постнекласичний вимір / В.М. Тарасевич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії 

ХХІ ст. : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2–3 

листопада 2017 р. - К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2017. – С. 34-36.   

 3. Тарасевич В.М.  До  стратегії національної  консолідації  та  економічного  розвитку 

/ В.М. Тарасевич // Національна економіка в умовах європейської інтеграції : Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро 

: НМетАУ, 2017. – С. 170-173.  

4. Тарасевич В.Н. Инновационный вектор  развития металлургического комплекса 

Украины : направления и формы государственной поддержки / В.В. Белоцерковец, 

Е.А. Завгородняя, В.Н. Тарасевич //  Инновации : от теории к практике : сб. материалов 

VI Междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 5-7 октября 2017 г.);  редкол. : А. М. Омельянюк 

[и др.]. – Брест : Альтернатива, 2017. –  C.  260-261.  

5. Тарасевич В.Н. О мировоззренческих основаниях фундаментального 

экономического образования в университете / В.Н. Тарасевич // Актуальні проблеми 

розвитку металургійної освіти і науки : Наукові праці Всеукраїнської науково-технічної 

конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Георгія Григоровича Єфименка, 

4-5 квітня 2017 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна. – 

Дніпро : «Літограф», 2017. – С.  34-35.  

6. Тарасевич В.М.  Державна власність і модернізація державного управління 

національною економікою / В.М. Тарасевич, І.Л. Леонідов // Модернізація управління 
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національною економікою : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 

2016 р.). – К. : КНЕУ, 2016. – С. 174-179. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 
1. Наукове  консультування  Зонального навчально-методичного центру підприємства 

Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок  у період з 01.01.2016 р. по 

01.10.2018 р. (довідка №143 від 14.11.2018 р.).  

2. Наукове консультування  ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» у період з 01.01.2016 р. по 

01.10.2018 р. (довідка № 100 від 08.10. 2018 р.).  

3. Наукове консультування  профспілкового комітету Об'єднаної профспілкової 

організації КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради у період з 

01.01.2016 р. по 01.10.2018 р. (довідка ОПО 12/321 від 03.10.2018 р.). 

№ пп 

2. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ Володимир Вікторович   -  д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, політичної 

економії та управління НМетАУ. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів – 9. 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…"  -  1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 18 

30.01 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  

1. Bilotserkivets V.V. Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining  and  

metallurgical industry  / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia // Scientific Bulletin of National 

Mining University. – 2017. - № 2. – С. 149-156. (Scopus)    

30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Білоцерківець В.В. Пріоритети  управління конкурентоспроможністю національних 

економік або чи є  альтернативи  інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за 

лідерством? Частина І. [Електронний ресурс] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. 

Алсуф’єва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №2. – C. 70-93. 

2. Белоцерковец В. В. Почему политическая экономия актуальна и значима? // 

В.Н. Тарасевич, В. В. Белоцерковец, В. К. Лебедєва // Економічний вісник університету. 

– 2016. – Вип. 29/2. – С. 465-470. 

3. Білоцерківець В.В. Методологічні засади сучасної економічної науки / 

А.А. Гриценко, О.Г. Білорус, В.В. Білоцерківець, П.С. Єщенко та ін. // Економічна теорія 

у сучасному дискурсі // Економічна   теорія. – 2019. - № 4.  –  С. 95-96. 

4. Білоцерківець В.В. Стратегії та патерни розвитку системи оподаткування під гарде 

глобальної пандемії: міжнародний досвід та інноваційна модальність в координатах 

національної економіки [Електронний ресурс] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, 

А.Д. Пимоненко // Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. - №1 (10). - С. 59-

68.  

5. Білоцерківець В.В. Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної 

структури національної економіки  України в реаліях Четвертої промислової 

революції: від прокламацій до імплементації [Електронний ресурс] / В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.Д. Пимоненко, Ю.О. Чернишов // Проблеми 

економіки та політичної економії. – 2019. - №2. - С. 8-26. 
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30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1.  Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 

Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 

386 с.   

2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с. 

30.08 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 

 

1. Заступник головного редактора та член редколегії фахового електронного 

наукового  журналу «Проблеми економіки та політичної економії» (ISSN 2518-7406;  

режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/ ). 

2. Держбюджетна НДР «Стратегія авангардизації національної економіки та її 

інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції»  (номер держреєстрації 

0119U000331, 2019-2021 рр.) – керівник. 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

 

1. Авторське свідоцтво №91469 від 09.08.2019 р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія «Нова економіка: зміст та еволюція». Автор: Білоцерківець Володимир 

Вікторович. 

2. Авторське свідоцтво №94424 від 03.12.2019 р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Монографія ”Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання”. 

Автори:  Тарасевич В.М, Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов 

І.Л.,  Ясева М.О. 

3. Авторське свідоцтво №94292 від 29.11.2019 р. про реєстрацію авторського права на 

твір: Євроінтеграційний  вимір національної економіки України: монографія / Тарасевич 

В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. 

– Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. - 166 с. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93928 від 13.11.2019. 

Підручник «Філософія та методологія економічної науки». Автори – Тарасевич В.М., 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. та інші. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97227 від 15.04.2020. 

Підручник «Сучасна міжнародна економіка». Автори – Тарасевич В.М., Алсуф’єва О.О., 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. та інші. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

 

1. Методичні вказівки до  виконання  індивідуальних завдань з дисципліни 

«Управління міжнародною конкурентоспроможністю  та зовнішньо-економічною 

діяльністю» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна економіка» другого (магістерського)  рівня підготовки здобувачів  вищої 

освіти  зі спеціальності 051 «Економіка». / Укл.: В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – 

Дніпро: НМетАУ, 2020. – 79 с. 

2. Методичні вказівки до  вивчення дисципліни «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю» для студентів 

спеціальності 051 – економіка, спеціалізації «Міжнародна економіка» / Укл.: В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 60 с.   
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3. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Міжнародні стратегії економічного розвитку. 

Конспект лекцій з дисципліни для студентів.  – Дніпро: НМетАУ, 2019. - 40 с. 

4. Робоча програма, індивідуальні завдання та  методичні вказівки до  вивчення 

дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для студентів спеціальності  

8.051 – Економіка (магістерський рівень) / Укл.: В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – 

Дніпро: НМетАУ, 2019. – 31 с. 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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. Студент Чернишов Юрій Олексійович (ЕП01-16, 2-ге місце, 2018 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії).  

2. Студентка Мельник Тетяна Миколаївна (ЕП01-16, 2-ге місце, 2018 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії). 

3. Студент Бурковський Максим Денисович (ФК01-17, 2-ге місце, 2019 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії). 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Білоцерківець В. В. Розв’язання викликів форсованого розвитку нової економіки 

постіндустріального типу в Україні: від ринкової стихії до публічного управління / В. В. 

Білоцерківець // Формування ефективних механізмів державного управління та 

менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18 листопада, 2016 р. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 42-45. 

2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Політика кластеризації  як складова 

управління міжнародною конкурентоспроможністю національних економік //  Збірник 

матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-

7 червня 2018 р., Варна, Болгарія): у 2-х томах. – Том 1.  – Дніпро – Варна, 2018. – С. 324 

– 328. 

3. Белоцерковец В.В. Государственная финансовая поддержка 

конкурентоспособности и инновационного развития металлургии Украины / 

В.В. Белоцерковец, Е.А. Завгородняя, А.В. Душина // Актуальні проблеми соціально-



16 
 

економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018 р.). 

Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 13-17. 

4. Білоцерківець В.В. Інноваційний вектор управління конкурентоспроможністю 

відкритих економічних систем в умовах глобалізації та європейської інтеграції /  

В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф’єва// Міжнародна конференція 

«Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. У 2-х томах. 

Том І. Дніпро-Відень, 2017. -  С. 215-219. 

5. Білоцерківець В.В. Історичні предтечі сучасної фіскальної політики: від 

античності до середньовіччя  //  В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, Ю.О Чернишов // 

Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської 

діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за 

матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2020 р.). 

– Дніпро: НМетАУ, 2020. – C. 351-354. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
1. Наукове  консультування  ТОВ «Українська ливарна машина» в період з 05.01.2015 р. 

по 1.06.2018 р. (довідка №21 від 05.09.2018 р.). 

№ пп 

3. ЗАВГОРОДНЯ Олена Олександрівна  -  д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, політичної економії 

та управління НМетАУ. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів  – 10 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…" - 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18. 
30.01 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  

1. Faizova S.O., Ivanova M.I., Faizova O.L., Smiesova V.L., Parshyna  O.A., Zavhorodnia 

O.O. Use of balanced scorecard for enterprise competitiveness assessment //Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Vol. 11. -- №2 (48).  - P.349 - 

361. (Scopus)   

2. Bilotserkivets V.V. Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining  

and  metallurgical industry  / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia // Scientific Bulletin of 

National Mining University. – 2017. - № 2. –  P. 149-156. (Scopus)   

3. Tarasevych V. National economic patriotism and evolutionary imperatives of 

macroeconomic dynamics / V. Tarasevych,  O. Zavhorodnia // Аctual problems of economics.  

– 2016. - № 6 (180). – P. 8-17. (Scopus)  

30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Bilotserkivets V.V., Zavhorodnia O.O., Alsufieva  O.O. Innovative revival of the mining 

and metallurgical complex of Ukraine as the imperative of national competition policy // 

Економічний  вісник Національного гірничого університету. - №2 (70). – 2020. - С. 9 - 20. 
2. Білоцерківець В.В. Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної 

структури національної економіки  України в реаліях Четвертої промислової 

революції: від прокламацій до імплементації [Електронний ресурс] / В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.Д. Пимоненко, Ю.О. Чернишов // Проблеми 

економіки та політичної економії. – 2019. - №2. - С. 8-26. 
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3. Білоцерківець В.В. Пріоритети  управління конкурентоспроможністю національних 

економік або чи є  альтернативи  інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за 

лідерством? Частина І. [Електронний ресурс] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. 

Алсуф’єва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №1. – C. 70-93. - Режим 

доступу: Режим доступу:  http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/2/3_a_ua.p 

4. Тарасевич В.М., Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність. 

генераційність, відкритість  / В.М. Тарасевич,  О.О. Завгородня  // Економіка України. – 

2018. - №3. – С. 36-48; №4. – С. 18-29. 

5. Zavhorodnia O.O., National innovation systems: classification, ranking and positioning  

in the Global Innovation Space   / O.O. Zavhorodnia, O.O. Alsufieva // Економічний вісник 

Національного гірничого університету. – 2017. - №1.  – С. 9-18. 

6. Завгородня О.О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій / О.О. Завгородня  

// Економічна теорія. – 2016. - № 2.  - С. 3-17. 

30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1.  Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О.О., 

Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 

386 с.   

2. Євроінтеграційний  вимір національної економіки України: монографія / Тарасевич 

В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. 

– Дніпро: ПМП «Економіка», 2019. - 166 с. 

3. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с. 

4. Національна економіка: Навч. посібник / О.О. Завгородня, В.В. Білоцерківець, 

В.М. Тарасевич та ін..; за ред. О. О. Завгородньої. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 148 с. 

5. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. Державне регулювання економіки: 

навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 268 с. 

30.08 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 

 

1.   Член редколегії фахового електронного наукового  журналу «Проблеми економіки 

та політичної економії» (ISSN 2518-7406;  режим доступу : http://politeco.nmetau.edu.ua/). 

 2.   Держбюджетна НДР «Стратегія авангардизації національної економіки та її 

інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції»  (номер держреєстрації 

0119U000331, 2019-2021 рр.) – відповідальний виконавець. 

30.10 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 

Заступник завідувача кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та 

управління з організаційної роботи, вчений секретар. 
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закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

 

1. Авторське свідоцтво №94424 від 03.12.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Монографія  ”Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, 

ркгулювання” . Автори:  Тарасевич В.М, Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва 

В.К., Леонідов І.Л.,  Ясева М.О. 

2. Авторське свідоцтво №94292 від 29.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: . Євроінтеграційний  вимір національної економіки України: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2019. - 166 с. 

3. Авторське свідоцтво № 93928  від 13.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Філософія та методологія економічної науки: Підручник / За ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. - 160 с. Автори:  Тарасевич В.М, 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Летуча О.В.,  Лебедєва В.К., Леонідов І.Л.,  

Ткаченко Н.І. 

4. Авторське свідоцтво №91468 від 09.08.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Інноваційна динаміка національної економіки: монографія / О.О. Завгородня.   – 

Пороги, 2014. – 408 с. 

5. Авторське свідоцтво №78926 від 10.05.2018 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Державне регулювання економіки: навч. посібник. Ч.ІІ. Автори:  Завгородня 

О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В.   

6. Авторське свідоцтво №78927 від 10.05.2018 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Державне регулювання економіки: навч. посібник. Ч.І.  Автори:  Завгородня О.О., 

Лебедєва В.К., Летуча О.В.   

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною 

діяльністю»: конспект лекцій в 2-х част. для студентів спеціальності 051 – економіка, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» 

(магістерський рівень) / Укл.: В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Ч.ІІ. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. – Дніпро: ПБП «ПрінтЕРА», 2019. – 128 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» 

для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна 

економіка» зі спеціальності 051 «Економіка»   (магістерський рівень) / Укл.: 

В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф’єва. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 91 с.   

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю:  Практикум / Укл.:   

В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. -  Дніпро:НМетАУ, 2019. -   88 с. 

4. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Алсуф’єва О.О. Інноваційний розвиток 

підприємства: Конспект лекцій. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 180 с. 
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5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Національна економіка» для студентів  

спеціальностей 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології, 136 – металургія,  

144 – теплоенергетика  та  інших  (магістерський рівень) / Укл.: О.О. Завгородня, Н.І. 

Ткаченко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. –  56 с.   

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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. Студентка Душина Анастасія Володимирівна (ЕП01-15, 1-ше місце, 2018 р., І-ий 

тур Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії ).  

2.  Студентка Ворощук Аліна Володимирівна (МН03-14, 1-ше місце, 2016 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії). 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій. 

 

1. Завгородня О.О. Макроекономічні передумови провадження  науково-технічної та 

інноваційної  діяльності // Управління проектами. Ефективне використання результатів 

наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за 

матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 

2020 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020.  - C. 51-

56. 

2. Завгородня О.О. Інноваційна культура як чинник реалізації національної стратегії 

інклюзивного розвитку  // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні 

тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору : Збірник матеріалів 

ІІ Міжн. наук. практ. конф.,  8-9 листопада 2018 р. – Київ: Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, 2018 р. – С. 56-58. 

3. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Політика кластеризації  як складова 

управління міжнародною конкурентоспроможністю національних економік //  Збірник 

матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-

7 червня 2018 р., Варна, Болгарія): у 2-х томах. – Том 1.  – Дніпро – Варна, 2018. – С. 324 

– 328. 
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4. Белоцерковец В.В., Завгородняя Е.А., Душина А.В. Государственная  финансовая 

поддержка конкурентоспособности и инновационного развития металлургии Украины / 

В.В. Белоцерковец, Е.А. Завгородняя, А.В. Душина // Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018 р.). 

Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 13-17. 

5. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Алсуф’єва О.О. Інноваційний вектор 

управління конкурентоспроможністю відкритих економічних систем в умовах 

глобалізації та європейської інтеграції // Міжнародна конференція «Інноваційні 

технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. У 2-х томах. Том І. Дніпро-

Відень, 2017. -  С.215-219. 

6. Завгородня О.О. Інноваційний імператив державного управління та менеджменту  

// Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах 

сучасної економіки: теорія та практика: Матеріали IV  міжнародної науково-практичної 

конференції   18 листопада 2016 р.  / За ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – 

Запоріжжя: КПУ, 2016 р. – С.  88-91. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
1. Наукове  консультування  «VALJI group» у період з 10.01.2015 р. по 30.08.2018 р. 

(довідка №18/245 від 05.10.2018 р.). 

2. Наукове консультування  ТОВ «Укрбудремонттехнологія»  у період з 01.04.2015 р. по 

01.09.2018 р. (довідка 10/16-1 від 16 жовтня 2018 р.). 

№ пп 

4. ЛЕБЕДЄВА  Валентина Костянтинівна -  д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародної економіки, політичної економії 

та управління НМетАУ. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів  – 10. 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…" - 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18. 

30.01 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  

1. Victor Tarasevich, Valentina Lebedeva, Margarita Yaseva. The Intellectual-

Informational Good: Value and Market Price. Economic Studies journal. – 2019. – Issue 2. – P. 

100-114 (Scopus). 

2. Kovalchuk G.K.  Economic geographical aspects of development of the regions of 

Ukraine / G.K. Kovalchuk, V.K. Lebedieva, L.M. Savchuk, L.M. Bandorina // Journal of 

Geology, Geography and Geoecology. – Vol. 28 (2019). – №1. – Pp. 87-94 (Web of Science 

Core Collection). 

3. Kaut O. Organizational methodological aspects of management of economic 

consequences of technical risks / O. Kaut,  D. Kozenkov, V. Lebedeva // Baltic journal of 

economic studies. – Vol. 4 (2018). - №3. – P. 104-114. (Web of Science Core Collection). 

30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Амбражей О.А. Використання індикаторів крос-кількісної еластичності 

пов’язаного попиту у маркетингу освітніх послуг ВНЗ / О.А. Амбражей, В.К. Лебедєва, 

В.М. Тарасевич // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2016. – №4. – С. 113-120.  



21 
 

2. Тарасевич В.Н.  Почему политическая экономия актуальна и значима? / В.Н 

Тарасевич,  В.В. Белоцерковец, В.К. Лебедева // Економічний вісник університету: 

збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. – Випуск 29/2. 

– C. 466-470.  

3. Лебедєва В.К. Рейтингова модель оцінки персоналу металургійних підприємств 

регіону / В.К. Лебедєва, Г.К. Ковальчук   // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. – 2016. – №6. – С. 85-89. 

4. Лебедєва В.К. Національна науково-технічна та освітня політика в умовах 

європейської інтеграції // Проблеми економіки та політичної економії. - Електронний 

журнал. – 2017. – №2. – С. 142-151. 

5. Kaut Olha, Kozenkov Dmytro, Lebedeva Valentyna. Organizational methodological 

aspects of management of economic consequences of technical risks / O. Kaut,  D. Kozenkov 

,  V. Lebedeva // Baltic journal  of economic studies. – Vol. 4 (2018). - №3. – Pp. 104-114.  

30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1.  Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 

Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. 

– 386 с.   

2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с. 

3. Історія економічних вчень : Підручник / В.В. Білоцерківець, В.В. Волошенюк, О.О. 

Завгородня, В.К. Лебедєва та ін. ; за ред. В.М. Тарасевича, Ю.Є. Петруні. – вид 2-ге, 

допов. і перероб. -  К. : ЦУЛ, 2016. – 376 с. 

  30.04 

  

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня. 
1. Амбражей О.А. Формування економічного механізму взаємодії ринків праці та 

освітніх послуг в Україні, 2016 р.; к.е.н. 08.00.01– економічна теорія та історія 

економічної думки. Диплом ДК №036612. 

30.08 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. 

1.   Член редколегії фахового електронного наукового  журналу «Проблеми 

економіки та політичної економії» (ISSN 2518-7406;  режим доступу : 

http://politeco.nmetau.edu.ua/). 

2. Держбюджетна НДР за темою "Національна економіка в умовах європейської 

інтеграції" (номер держ. реєстр. 0116U001148, 2015-2018 рр.) – відповідальний 

виконавець.  

30.10 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 

Заступник завідувача кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління з наукової роботи. 
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освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника. 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

 

1. Авторське свідоцтво №91464 від 09.08.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Монографія "Экономическая теория перемены деятельности". Автор: Лебедева 

В.К. 

2. Авторське свідоцтво №93928 від 13.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Підручник "Філософія та методологія економічної науки". Автори: Тарасевич 

В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Леонідов І.Л., Летуча О.В., 

Ткаченко Н.І. 

3. Авторське свідоцтво №94424 від 03.12.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Монографія "Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, 

регулювання". Автори: Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва 

В.К., Леонідов І.Л., Ясева М.О. 

4. Авторське свідоцтво №94292 від 29.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Монографія "Євроінтеграційний вимір національної економіки України". 

Автори: Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін. 

5. Авторське свідоцтво №78927 від 10.05.2018 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Державне регулювання економіки: навч. посібник. Ч. І. Автори: Завгородня 

О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» для 

студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, 

банківська справа та страхування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(магістерський рівень) / Укл.: Лебедєва В.К. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 25 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління змінами» для студентів 

спеціальності 073 – Менеджмент (магістерський рівень) / Укл.: Лебедєва В.К. – Дніпро: 

НМетАУ, 2018. – 21 с. 

3. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / Укл.: Тарасевич В.М., 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та інші. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 

100 с. 

4. Лебедєва В.К. Управління змінами: конспект лекцій. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 

48 с. 

5. Золотарьова О.В., Лебедєва В.К. Соціальна відповідальність: конспект лекцій. – 

Дніпро: НМетАУ, 2016. – 186 с. 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 

1. Студент Мізецький Іван Олегович (МН01-17-2, 1-ше місце, 2020 р., І-й тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії). 
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гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; 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. 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій. 

1. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості 

України / Матеріали круглого столу // Економіка України, №3, 2016. – С. 3-16. 

2. Ковальчук Г.К. Циклічність розвитку трудових ресурсів: регіональний контекст / 

Г.К. Ковальчук, В.К. Лебедєва // Економічна кібернетика: проблеми управління 

соціально-економиічними системами: зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф., Дніпропетровськ, 29 лютого - 1 березня 2016 р. - Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 

- С. 40-44. 

3.Лебедєва В.К. Адам Сміт: наука та життя / В.К. Лебедєва // Проблеми економіки та 

політичної економії. – №2. – 2016. - С. 5-12. 

4. Ковальчук Г.К. Оцінка персоналу металургійних підприємств: регіональний 

контекст / Г.К. Ковальчук, В.К. Лебедєва // Актуальні проблеми розвитку металургійної 

науки і освіти // Наукові праці Всеукр. наук.-техн. конф. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 576 

с. - С. 315-319. 

5. Ковальчук Г.К. Використання моделей економічної поведінки на ринку праці в 

контексті його циклічного розвитку / Г.К. Ковальчук, В.К. Лебедєва, М.Є.Дуднікова // 

Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної 

поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. - Дніпро: НМетАУ, 

2020. – С. 203-208. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. 
Наукове консультування об’єднаної профспілкової організації КП "Дніпровський 

метрополітен" у період з 02.02.2016 р. по 10.09.2018 р. (Довідка №12/323 від 

10.10.2018 р.). 
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№ пп 

5. ЛЕОНІДОВ Ігор Леонідович  -  кандидат економічних наук, доц., доцент кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління НМетАУ. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів  – 8 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…" -  2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18 

30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Леонідов І.Л. Власність і привласнення інтелектуального продукту: характеристики 

екстеріоризації [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної 

економії. – 2019. – № 1. – С. 49-69.  – Режим доступу:   

http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/8/ 1_a_ua.5.pdf 

2. Леонідов І.Л. Власність і привласнення в міжнародній економічній думці 

[Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. 

– № 2. – С. 112-122. . – Режим доступу:  

http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/7/1_a_ua.7.pdf  

3. Леонідов І.Л. Власність та привласнення інтелектуального продукту: 

характеристики процесів підпорядкування [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми 

економіки та політичної економії, 2018. – № 1. – С. 117-135. – Режим доступу:   

http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/6/ 1_a_ua.8.pdf 

4. Леонідов І.Л. Власність та привласнення як підґрунтя інноваційного розвитку 

[Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної економії, 2017. – 

№ 2. – С. 56-64. – Режим доступу:  http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/5/ 1_a_ua.5.pdf  

5. Тарасевич В.М., Леонідов І.Л. Власність і привласнення як основа інтелектуального 

розвитку [Текст] /В.М. Тарасевич, І.Л. Леонідов// Економічний вісник університету. ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», – 2017. – Випуск 33/1. – С. 237-248.  

30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1. Леонідов І.Л. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні / 

Соціальна відповідальність [Текст]: Підручник // [В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова та ін.]; 

за наук. ред. д-ра екон. наук В.М. Тарасевича, канд. екон.наук О.В. Золотарьової. – Дніпро: 

ПБП «Економіка», 2019. – 204 с.  

2. Леонідов І.Л. Гносеологічні підвалини економічної науки. Праксіологічний вимір 

економічної науки /  Філософія та методологія економічної науки [Текст]: Підручник / За 

ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 160 с.  

3. Леонідов І.Л. Міжнародна економічна інтеграція: імператив доби глобалізації. 

Європейська інтеграція України / Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. 

В., Завгородня О.О., Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП 

«Економіка», 2019. – 386 с.  

4. Леонідов І.Л. Проблеми власності та привласнення інноваційно-інформаційного 

інтелектуального продукту / Інноваційно-інформаційна економіка : зміст, динаміка, 

регулювання [Текст]: монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 

Лебедєва В. К. та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. – Дніпро : ПМП «Економіка», 2018. – 356 с.  
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5. Леонідов І.Л. Економічна думка України XIX - початку XX ст / Історія економічних 

вчень [Текст]: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – вид. 2-ге, допов. і 

перероб. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.  

30.06 Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

     «Економічна теорія», «Державне та регіональне управління» в гр. МН-15і, МН-16і, 

90 год.  (2016 – 2017 н.р.) 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

 

1. Авторське свідоцтво № 93928  від 13.11.2019 р.- навчальний посібник "Філософія 

та методологія економічної науки". 

2. Авторське свідоцтво № 94632 від 10.12.2019 р. - підручник «Соціальна 

відповідальність».  

3. Авторське свідоцтво № 94424 від 03.12.2019 р. - монографія «Інноваційно-

інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання». 

4. Авторське свідоцтво № 94292 від 29.11.2019 р. - монографія «Євроінтеграційний 

вимір національної економіки України».  

5. Авторське свідоцтво № 97227 від 15.04.2020 р. - навчальний посібник "Філософія 

та методологія економічної науки".  

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

 

         1. Національна економіка: Навч. посібник // О.О. Завгородня, В.В.Білоцерківець, 

І.Л. Леонідов та ін.; За ред. О.О. Завгородньої. – Дніпро: НметАУ, 2016. – 148 с.  

         2. Історія економіки та економічної думки: Конспект лекцій / В.М. Тарасевич, 

І.Л. Леонідов. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 119 с.  

        3. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / О.В. Летуча, В.В. 

Білоцерківець, І.Л. Леонідов та інші. – Дніпро : НМетАУ, 2016. – 100 с.  

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; 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 

1. Студентка Дем’яненко Вероніка Андріївна, (МН01-13, 2-ге місце, 2016 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії) 
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делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу. 

 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

       1. Леонідов І.Л. Власність та привласнення інтелектуального продукту: характеристики 

економіко-правових форм /І.Л. Леонідов// Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки [Текст]: збірник наукових статей за 

матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018 р.). – 

Дніпро: НМетАУ, 2018. – Частина 1. – С.96-101.   

        2. Леонидов И.Л. Сетевые взаимодействия принадлежности и обретения 

интеллектуального продукта /И.Л. Леонидов// Инновации: от теории к практике [Текст]: сб. 

науч. Статей VI Междунар. науч.-прак. конф. (5-7 октября 2017 г.); редкол.: А. М. 

Омельянюк [и др.]. – Брест: Альтернатива, 2017. – С. 4-7.  

       3. Леонідов І.Л. Мережа привласнення інтелектуального продукту /І.Л. Леонідов// 

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки 

[Текст]: збірник наукових статей за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (13-14 квітня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – Частина 1. – С.148-153. 

       4. Леонідов І.Л. Зміст привласнення інтелектуального продукту /І.Л. Леонідов// 

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки 

[Текст]: збірник наукових статей за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (12-13 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – Частина 1. – С.317-

326. 

       5. Леонідов І.Л., Тарасевич В.М. Державна власність і модернізація державного 

управління національною економікою / В.М. Тарасевич, І.Л. Леонідов // Модернізація 

управління національною економікою [Текст]: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (24–

25 листопада 2016 р.). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 174-179. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
Наукове консультування  ТОВ «ПАК-Альянс» у період з 01.11.2016 р. по 10.11.2018 р. 

(довідка № 101 від 14.11. 2018 р.). 

 

№ пп 

6. ЛЕТУЧА  Олександра Володимирівна   - кандидат економічних наук,  доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, 

політичної економії та управління  НМетАУ 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів  – 10 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…" - 2, 3, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15,  18. 
30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Летуча О.В. Стратегії фінансового оздоровлення підприємств металургійного 

комплексу України в умовах глобалізації: теорія та методологія// О.В.Летуча, 

Т.Б.Ігнашкіна, А.А.Летуча  // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. -№1.- 

С.174-183. 
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2. Летуча О.В. Стратегія  фінансового  оздоровлення  підприємств металургійного 

комплексу України в  умовах    глобалізації / О.В.Летуча, А.А.Летуча // Економічний 

вісник Національного гірничого університету. –2017. –№1. – С.124–130. 

3. Letucha О. State regulation of ecological and economic process as a factor of activation 

of metallurgical production in Ukraine / Oleksandra Letucha, Anhelina Letucha, Nataliia 

Tkachenko, Illia Tkachenko, Ievgen Samoilenko, // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. 

- №2. – [Електронний ресурс].  

4. Летуча О. В. Екологічно спрямована стратегія промислового підприємства: 

механізм розробки та впровадження в міжнародній економіці [Електронний ресурс] /  

О.В.Летуча, Л.М.Проха // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. – № 2. – 

С.136-145. 

5. Летуча О. В. Пріоритети планування як інструменту підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств металургійного комплексу України в 

умовах глобалізації  [Електронний ресурс] /  О.В.Летуча, А. А. Летуча,              А.В. 

Ворощук,  А. Д. Корж // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. – № 2. – 

С.81-90. 

6. Летуча О. В., Летуча А. А., Таран О.В. Бюджетування як інструмент гнучкого 

управління підприємством в умовах глобалізації економіки /О.В.Летуча, А.А. Летуча, 

О.В. Таран// Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. – № 1. – С.70-79. 

30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії  
1.   Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., 

Золотарьова О. В. та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 

386 с.  

2.  Соціальна відповідальність. Підручник / [В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова та ін.] 

; за наук. ред. д-ра екон. наук В.М. Тарасевича, канд. екон. наук О.В. Золотарьової. – 

Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 204 с.  

3. Євроінтеграційний  вимір національної економіки України: монографія / Тарасевич 

В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. 

– Дніпро: ПМП «Економіка», 2019. - 166 с. 

4.  Національна економіка: Навч. посібник / О.О. Завгородня, В.В. Білоцерківець, В.М. 

Тарасевич та ін.; За ред. О.О. Завгородньої. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 148 с.  

5. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.О. Державне регулювання економіки: 

навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 268 с. 

6. Макроекономіка: Навч. посібник / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, О.В. 

Летуча та ін.; за ред. В. В. Білоцерківця. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с.  

7.  Летуча О.В. Глобальна економіка. Конспект лекцій. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 

108 с.  

30.08 Виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

1.   Держбюджетна НДР «Національна економіка в умовах європейської інтеграції» 

(номер державної реєстрації 0116U001148, 2015-2018 рр.) – відповідальний виконавець. 
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включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання 

30.10 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)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника. 

Заступник завідувача  кафедри  міжнародної економіки, політичної економії та 

управління  з навчальної роботи (наказ “Про затвердження складу керівних органів 

кафедр НМетАУ”, №107аг від 17 жовтня 2018 р.). 

30.11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад). 

 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Шатненко Катерини Олегівни 

«Індустріалізація як форма оновлення промислового капіталу», представлену на здобуття 

наукового ступеня  кандидата економічних наук  зі спеціальності 08.00.01 – економічна 

теорія та історія економічної думки (30 листопада 2018р.). Спеціалізована вчена  рада  Д 

41.055.01 Одеського національного  економічного університету. 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення. 

 

1.Авторське свідоцтво № 78926 від 10.05.2018 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Державне регулювання економіки: навч. посібник. Ч.ІІ. Автори:  Завгородня 

О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В.   

2. Авторське свідоцтво № 78927 від 10.05.2018 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Державне регулювання економіки: навч. посібник. Ч.І.  Автори:  Завгородня О.О., 

Лебедєва В.К., Летуча О.В.   

3. Авторське свідоцтво № 94292 від 29.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Євроінтеграційний  вимір національної економіки України: монографія / 

Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. та ін.; 

за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2019. - 166 с.  

4.Авторське свідоцтво № 94632 від 10.12.2019р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Соціальна відповідальність. Підручник / [В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова та             

ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук В.М. Тарасевича, канд. екон. наук О.В. Золотарьової. – 

Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 204 с.  Автори: Тарасевич В.М,Золотарьова О..В., 

Алсуф’єваО.О., Летуча О.В.,  Лебедєва В.К., Леонідов І.Л.,Cеменюк Е.П.,  Ткаченко Н.І.   

5.Авторське свідоцтво № 93928  від 13.11.2019 р. про реєстрацію авторського права 

на твір: Філософія та методологія економічної науки: Підручник / За ред. В.М. 

Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка»  - 160 с.  Автори:  Тарасевич В.М, Білоцерківець 

В.В., Завгородня О.О., Летуча О.В.,  Лебедєва В.К., Леонідов І.Л.,  Ткаченко Н.І. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1.Робоча програма переддипломної практики студентів  спеціальності 051  – 

економіка,  спеціалізації «Міжнародна економіка» (магістерський рівень) / Укл.: В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.В. Золотарьова, О.В. Летуча.  – Дніпро.: НМетАУ, 

2019 – 40 с.  
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2.  Летуча О.В. Глобальна економіка. Конспект лекцій. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 

108 с.  

3.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Глобальна економіка» для студентів  

спеціальності 051  – «Економіка», що навчаються за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна економіка»  (магістерський рівень) Укл. О.В. Летуча.– Дніпро: НМетАУ, 

2019. – 47 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасна мiжнародна економiка»  для 

студентів  спеціальності 051  – «Економіка», що навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародна економіка»  (магістерський рівень) /Укл. О.В. Летуча.– Дніпро: 

НМетАУ, 2019. – 56 с.   

  5. Міжнародні економічні відносини. Конспект лекцій / Укл.: О.В. Летуча, В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня та ін.   – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 100 с.  

6. Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності 051 - економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» / Укл.: В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня,  О.В. Золотарьова, О.В. Летуча. / За ред. О.В. Летучої.   

– Дніпро: НМетАУ, 2019. –  40 с.  

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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. Студентка  Летуча Ангеліна Артемівна (ЕП01-12, 2017 р., І-ше місце,  І-ий етап 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії ). 

 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Летучая  А. В . Экономическое обоснование стратегии финансового оздоровления 

предприятий металлургического комплекса украины в условиях глобализации / А.В. 

Летучая ,  Т.Б. Игнашкина,  А.А. Летучая  // Инновации: от теории к практике: сб. науч. 
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 статей VI Междунар. науч.-практ. конф.  (Брест, 5-7 октября г. Брест, 2017 г.). – Брест: 

Альтернатива, 2017. –  С.235-237. 

2.  Летуча О.В., Бельмас Д.О.  Моделювання впровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності в умовах глобалізації економіки / О.В.Летуча, Д.О. Бельмас // 

Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної 

поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ, 

2020. – С.109-113(0,2 д.а.). 

3. Летуча О.В., Терентьєв В.Г. Стратегічні напрямки зниження собівартості 

виробництва продукції ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» як фактору 

активізації зовнішньоекономічної діяльності /О.В.Летуча, В.Г. Терентьєв //Економічна 

кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки 

суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської 

інтернет-конференції, м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С.249-

253. 

4. Летуча О.В., Онофрійчук А.О. Моделювання обліку якості продукції для 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. /О.В.Летуча, 

А.О. Онофрійчук //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових 

праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 

2020 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С.128-132. 

5.  Letucha O. V.  Analysis of strategies of financial  recovery of enterprises of metallurgical 

complex of ukraine in conditions of globalization    / О.V. Letucha,   Т. B. Ignashkina,  А. А. 

Letucha   //     Матеріали            Всеукраїнської    науково – практичної  конференції       

«Національна економіка України в умовах європейської інтеграції».19-20 жовтня 2017р. 

-  Дніпро, 2017. – С.397-400. 

6. Летуча О.В. Стандарти бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки / 

О.В.Летуча, В.О. Музика //Матеріали  Всеукраїнської науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської 

діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти».-Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 

198-203. 

7. Летуча О.В. Фінансові моделі при формуванні конкурентної стратегії фінансового 

оздоровлення підприємств України в умовах глобалізації/ О.В. Летуча, А.А Летуча 

//Економічна кібернетика: шлях до цифрової економіки: збірник наукових праць за 

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 

березня 2019 р. – Дніпро: НМетАУ, 2019. –С.86-91. 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
1. Наукове консультування ТОВ «Українська ливарна машина» в період з                 

05.01.2015 р.  по  01.06.2018 р.  (довідка №21 від 05.09.2018 р.). 
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№ пп 

ТКАЧЕНКО Наталія Іллівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління. 

Кількість науково-педагогічних здобутків та результатів  – 8. 

Номери досягнень у відповідності до п. 30 "Ліцензійних умов…" - 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 18. 

30.02 Наявність не менш п'яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України. 

1. Ткаченко Н. І., Ткаченко І. Д. Шляхи пошуку оптимального рентного навантаження 

на гірничо-збагачувальні підприємства України // Проблеми економіки та політичної 

економії. – 2019. - № 2. – С. 77-84. [Електронний ресурс ]  – Режим доступу: / 

http://politeco.nmetau.edu.ua/journals  

2. Кербікова А.С., Письменна О.О., Ткаченко Н.І. Аналіз природного відтворення 

населення України [Електронний ресурс ]  // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 37. – С. 

515-522. [Електронний ресурс ] - Режим доступу: / http://market-

infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/77.pdf 

3. Ковальчук К.Ф., Ткаченко Н.І., Ткаченко І.Д. Аспекти рентоорієнтованої поведінки 

в гірничозбагачувальній галузі в контексті перерозподілу прав власності: міжнародний 

досвід та перспективи //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - № 1 – 2019. – 

С. 127-131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easterneurope-

ebm.in.ua/journal/18_2019/22.pdf 

4. Ткаченко Н.І., Божанова О.В., Мушникова С.А., Кербікова А.С. Складові 

економічного механізму реалізації рентних відносин в надрокористуванні: міжнародний 

досвід та українські реалії // Проблеми економіки та політичної економії. - № 1. – 2019. – 

С.80-88. [Електронний ресурс ]  – Режим доступу: / http://politeco.nmetau.edu.ua/journals  

5. Ткаченко Н.И. Природная рента: международный опыт и украинские реалии 

изъятия, распределения и перераспределения/ И.Д. Ткаченко, Н.И. Ткаченко // Проблеми 

економіки та політичної економії. – 2018. - № 1. – С. 139-152. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: / http://politeco.nmetau.edu.ua/journals  

30.03 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії.  
1. Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., Завгородня О.О., 

Ткаченко Н.І. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 386 с.  

2. Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія / Ред. В.М. 

Тарасевич. –Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 166 с. 

3. Тестування та оцінювання комерційних перспектив товарних інновацій : 

монографія / за заг. ред. Є. І. Нагорного. – Суми : Триторія, 2019. — 356 с. 

30.10 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 

Заступник завідувача кафедри політичної економії НМетАУ з профорієнтаційної 

діяльності та студентської науки (2015-2018 рр.) 
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закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес та конкуренція» 

для студентів спеціальності 051 – економіка (спеціалізація «Міжнародна економіка») 

(магістерський рівень) / Укл.: Ткаченко Н.І. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 20 с.         

2. Конспект лекцій з дисципліни «Європейський бізнес та галузеві ринки» для 

студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – економіка (спеціалізація 

«Міжнародна економіка») (магістерський рівень) / Укл.: Ткаченко Н.І. – Дніпро: 

НМетАУ, 2019. – 60 с. 

3. Брабазон К., Тарасевич В.М., Завгородня O.O., Ткаченко Н.І. Мікроекономіка: 

Конспект лекцій (англ. мовою). - Дніпро, НМетАУ, 2019. - 84 с. // Brabazon K., Tarasevych 

V.M., Zavhorodnia O.O., Tkachenko N.I. Microeconomics: Lecture Notes (in English). - 

Dnipro, NMetAU, 2019. – 84 p. 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

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 

всеукраїнськихзмагань;керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу. 

 

1. Студент Воробець Ярослав Анатолійович (ІІ-ге місце, 2020 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії) 

2. Студентка Ворощук Аліна Володимирівна (МН03-14, 1-ше місце, 2017 р., І-ий тур 

Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії).  

3. Керівник постійно діючого (2012-2020 р.р.) студентського наукового гуртка 

«Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Золотарьова О. В., Ткаченко Н. І., Савчук С. В. Покращення інвестиційного 

клімату України як напрям активізації мобільності підприємців та нарощення їх ренти // 

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-

практичної конференції за міжнародною участю (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 53-58.  
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2. Білоцерківець В.В., Ткаченко Н.І., Михайленко О.А. Теоретичні підвалини 

сучасної фіскальної політики скрізь призму неокласики // Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

(11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 22-26.  

3. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Ткаченко Н.І. Історично-гносеологічні 

інтенції сучасної фіскальної політики: кейнсіанський ракурс // Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, 

практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 64-68.  

4. Білоцерківець В.В., Ткаченко Н.І., Золотарьова О.В., Ткаченко І.Д., Бурковський 

М.Д. Національний ринок праці, інноваційні напрями його регулювання в контексті 

розвитку організацій та запобігання кризовим явищам в економіці // Управління 

проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів 

інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (21-22 березня 2019 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН 

України, Дніпро: Юрсервіс, Київ: Інтерсервіс, 2019. – Том 1. - С. 24-26. 

5. Завгородня О.О., Ткаченко Н.І., Ткаченко І.Д., Гутарова А.О. Теоретичні засади 

формування системи обліку рентних платежів в національних економіках ринкового типу 

// Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської 

діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за 

матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). 

Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 116-119. 

30.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Членкиня Європейської асоціації ВУЗів та викладачів вищої школи HiSTES  (Certificate 

18397a9d 20/02/2020) 

30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 
Наукове  консультування компанії ТОВ «АБАС ПЛЮС» у період з 12.01.2015 р. по 

29.10.2018 р.  (довідка №2018/8-03) 

 


