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Дані щодо річного звіту з наукової діяльності за 2019 р. 

 

Назва кафедри  міжнародного бізнесу та економічного аналізу 

 

 

І. Кількісні показники наукової діяльності: 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1. 1 Монографії всього: 1 

 з них, за кордоном  

2. 2 Підручники, навчальні посібники 0 

3. 3 Статті у фахових виданнях (вітчизняні) 14 

4.  Наукові публікації у зарубіжних виданнях (кількість). 2 

5. 4 Не фахові статті та тези   

6. 5 Кількість публікацій (статей) всього, з них: 15 

7. 6           статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 2 

8. 7          у виданнях, що входять до НМБД  Scopus 2 

9. 8          у виданнях, що входять до НМБД Web of Science 2 

10.           у виданнях, що входять до НМБД IndexCopernicus 6 

11.  Кількість цитувань у виданнях що входять до НМБД:  

12. 9 Scopus 1 

13.  Web of Science 2 

14.  IndexCopernicus 6 

15.  Статті та тези за участю студентів  67 

16.  Статті та тези опубліковані студентами самостійно 67 

 Молоді вчені  

17.  Чисельність молодих вчених (до 35 років) всього: 9 

 з них доктори наук  

           кандидати наук 5 

           аспіранти 4 

           докторанти (до 40 років) 1 

           без ступеня, не включаючи аспірантів  

18.  Наукові праці молодих вчених  

 Опубліковано монографій 1 

 з них за кордоном  

 Опубліковано підручників, навчальних посібників  

 Кількість публікацій (статей) всього, з них: 4 

           статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:  

          у виданнях, що входять до НМБД  Scopus  

          у виданнях, що входять до НМБД Web of Science 1 

          у виданнях, що входять до НМБД IndexCopernicus 1 

 Кількість цитувань у виданнях що входять до НМБД:  

 Scopus  

 Web of Science  

 IndexCopernicus  

Примітка вихідні дані за статтями надавати в Еxсel файлі 

 



ІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 
Lysytsia, N.; 

Martynenko, M.; 

Bielikova, N.; 

Gron, O. (0,25); 

Us, M. 

Directions of social 

partnership of 

employers and 

universities in the 

sphere of economic 

education in Ukraine 

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

Volume 7 Number 1 

September 2019 7(1): Р. 

336-352. 

Volume 7 Number 

1 September 2019 

7(1): Р. 336-352. 

2 Nataliia 

Parkhomenko 

(0,7), Iryna 

Otenko (0,7) 

Strategies of 

Business Systems 

Development in 

Global Environment 

Scientific Annals of 

Economics and Business, 

2019, Volume 2, pp. 48-62 

2019, Volume 2, 

pp. 48-62 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 

 

ІІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених за 2019 рік. 

3. Характеристика масових заходів з НДРС (конкурси, конференції, виставки тощо) із 

зазначенням назви заходу (указати П.І.Б. студента, курс, факультет, керівник): 

 

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»  

 

Дата і місце проведення: 4 квітня 2019 року, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця.  

Кількість учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»: 22 

студенти (18 робіт), 22 студенти визнано переможцями конкурсу. 

Програма, підсумкові матеріали конференцій (фотоматеріали, тощо) 

відображено на сайті університету. 

Коротка інформація щодо виступу учасників – Підсумкова науково-

практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» відбулася 4 

квітня 2019 року на базі Харківського національного економічного університету 



імені Семена Кузнеця. 

На пленарному засіданні з привітальним словом до учасників конференції 

звернулися:  ректор Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України Пономаренко В. С. та 

проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, к.е.н., професор 

Єрмаченко В. Є. 

З доповідями про підведення підсумків II туру конкурсу виступили 

керівник секції «Управління фінансово-економічною безпекою» доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця І. П. Отенко, д.е.н., професор кафедри 

фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного  

університету імені Юрія Кондратюка Козаченко Г. В. та кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця Іващенко Г. А. На підсумковому засіданні виступили автори кращих 

наукових робіт. 

Впродовж конференції автори кращих робіт мали змогу зробити доповідь і в 

процесі дискусії захистити результати роботи. В конференції прийняли участь 

автори 18 наукових робіт з 14 вищих навчальних закладів, 22 автори визнано 

переможцями конкурсу. Необхідно відмітити високий рівень підготовки та 

написання студентських наукових робіт. 

Переможці конкурсу 

Прізвище, ім’я та по-

батькові студента 

(повністю) 

Назва вищого навчального 

закладу 
Тема роботи 

Мироненко Марія 

Володимирівна,  

Кошева Оксана 

Максимівна 

Харківський національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

недержавних пенсійних 

фондів 

Романюк  Артем 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Податкове планування у 

системі забезпечення 

фінансової безпеки 

підприємства 



Медвідь Ганна 

Сергіївна 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

Управління кадровою 

безпекою підприємства 

через призму 

макроекономічних процесів 

Гнатів Андрій 

Ярославович,  

Наталіч Вікторія 

Володимирівна 

Тернопільський 

національний економічний 

університет 

Проблеми забезпечення 

боргової безпеки України в 

умовах фінансово-

економічних дисбалансів 

Цигичко Санджей 

Мануджович,  

Щетиніна Анастасія 

Харківський національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

Удосконалення управління 

кадровою безпекою на 

підприємстві 

Мехед Андрій 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Фінансова безпека 

підприємства та методи її 

оцінювання (на прикладі 

ТОВ «Українська 

Органіка») 

Купрєєва Яна 

Миколаївна, 

Тєтєрєва Орина 

Юріївна 

Сумський державний 

університет 

Фінансова безпека 

фінансових посередників 

Супруненко Анна 

Сергіївна 

Полтавський національний 

технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

Соціально-економічна 

безпека регіону: 

оцінювання та напрями 

забезпечення 

Гриценко Анастасія 

Анатоліївна 

Одеський національний 

політехнічний університет,  

Інститут бізнесу, 

економіки і інформаційних 

технологій 

Інструментарій управління 

ризиками 

енергопостачальних 

компаній при переході на 

нову модель 

електроенергетичного 

ринку 

Чернова Аліна 

Олександрівна, 

МельникАльона 

Юріївна 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

Управління фінансовою 

безпекою ДП "ХПЗ ім. 

Т.Г.Шевченка" 

Кліпун Анна Ігорівна,  

Прядка Сніжана 

Ігорівна 

Сумський національний 

аграрний університет 

Забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору 

регіону на основі оцінки 

конкурентних переваг 

Комар Світлана 

Олександрівна 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

Розвиток ІТ-ринку та 

кібербезпека України: 

тенденції та виклики 



Мазура Артур 

Юлійович 

Харківський національний 

університет 

радіолектроніки 

Блокчейн-технологія в 

системі забезпечення 

фінансово-економічної 

безпеки 

Мацур Сергій 

Миколайович 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Фіскальна безпека 

експортерів 

сільськогосподарської 

продукції в контексті 

трансфертного 

ціноутворення 

Онищенко Тетяна 

Іванівна 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

підприємства в сучасних 

умовах господарювання 

Рябчикова Дар'я 

Андріївна,  

Тур Наталія Віталіївна 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Донецький національний 

технічний університет" 

Діагностика криз в системі 

антикризового управління 

та забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 

Слободюк Алла 

Миколаївна, 

Малішевська Божена 

Олегівна 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Тіньова економіка та її 

вплив на фінансово-

економічну безпеку 

промисловості регіонів 

України 

Коротунова Анастасія 

Геннадіївна,  

Юношев Семен 

Юрійович 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

Оптимізація фінансування 

аграрного сектора 

економіки України як 

напрям зміцнення 

фінансово-економічної 

безпеки держави 

 

 



 

3.1. Кількість студентських наукових робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс та переможці 

 

№ ПІБ викладача Тип Назва роботи 
назва конкурсу або 

олімпіади 
ПІБ студента Дата Переможець 

1 
Пархоменко 

Н.О. 
Конкурс 

Тенденції 

розвитку 

фрілансу в 

умовах 

глобалізації 

Всеукраїнський конкурс 

науково-дослідних робіт 

студентів зі спеціальності 

"Міжнародні економічні 

відносини" 

Гаркуша 

Владислава 

Олександрівна 

(гр 

6.01.70.16.01) 

Січень 2019 Переможець 1 етапу 

2 
Пархоменко 

Н.О. 
Конкурс 

Вплив 

міжнародної 

трудової 

міграції на 

управління 

персоналом 

корпорацій 

країн ЄС та 

України 

Всеукраїнський конкурс 

науково-дослідних робіт 

студентів зі спеціальності 

"Міжнародні економічні 

відносини" 

Шинкаренко 

Алеся 

Євгенівна (гр 

6.01.70.15.01) 

Січень 2019 Переможець 1 етапу 

3 
Пархоменко 

Н.О. 
Конкурс 

PR-комунікації 

як елемент 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності 

в умовах 

інтеграції до ЄС 

Всеукраїнський конкурс 

науково-дослідних робіт 

студентів  з напряму 

"Актуальні питання 

співробітництва з 

Європейським союзом" 

Синолиця 

Валентина 

Миколаївна (гр 

6.01.70.16.01) 

Січень 2019 Переможець 1 етапу 



4 Мішин О. Ю. Конкурс 

Удосконалення 

управління 

кадровою 

безпекою на 

підприємстві 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт зі спеціальності 

"Упрвління фінансово-

економічною безпекою" 

Цигичко 

Санджей 

Мануджович 

4 квітня 

2019  

Переможець 2 етапу 1 

місце 

5 
Пастушенко А. 

О. 
Конкурс 

Про роль 

штучного 

інтелекту у 

міжнародних 

комунікаціях 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії» 

Погореленко 

А. К. 
26.04.2019 Переможець 3 місце 

 

 

 



3.5. Кількість студентських наукових робіт, поданих на інші конкурси  

4. Кількість наукових публікацій за участю студентів (у співавторстві / самостійно). 

0 / 67 

 

Наукові статті студентів 

 

№ ПІБ студента Факультет, курс, група 
Вихідні дані публікації 

студента 
ПІБ викладача 

1 

Трехліб О.О. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

 Сучасні методи 

прогнозування 

фінансового стану 

підприємства та їх 

особливості 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

2 

Тесленко В.В. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Виробничий і 

фінансовий леверидж 

та його роль в 

управлінні 

підприємства 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

3 

Кочина О.Р. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Особливості 

формування товарного 

асортименту на 

вітчизняних 

підприємствах 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

4 

Маліновська 

А.Ю 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Проблеми і напрями 

підвищення 

ефективності 

використання трудових 

ресурсів України 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

5 Третьякова К.І. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Основні напрями 

ресурсозбереження на 

вітчизняних 

підприємствах 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

6 

Старовицька 

В.В 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 

6030509«Облік і аудит» 

4 курс 

Методичні аспекти 

аналізу трудових 

ресурсів підприємства 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

7 

Старовицька 

В.В 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Використання 

інструментів інтернет-

маркетингу на 

сучасному ринку 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

8 

Харківська 

М.А. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Основні особливості 

маркетингової 

комунікації на 

сучасному 

підприємстві 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

9 

Маліновська 

А.Ю 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Особливості створення 

бренду на прикладі 

торгової марки «Nike» 
  

10 Колбас К.В. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 4 курс 

Маркетингова товарна 

політика підприємства: 

проблеми та шляхи її 

удосконалення 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 



11 

Лукянчикова 

О.В. 
Фінансовий факультет 

4 курс 

Маркетингові прийоми 

у роздрібній торгівлі 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

12 Черкашина В.Г. 
Фінансовий факультет 

4 курс 

Інтернет як інструмент 

маркетингу 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

13 

Зачепиленко 

А.Є. 

Фінансовий факультет 

4 курс 

Маркетинг в 

соціальних мережах: 

ефективність сучасних 

методів стимулювання 

збуту 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

14 Коваленко М.А. 

Фінансовий факультет 

4 курс 

Управління 

маркетинговою 

діяльністю на основі 

мотивації 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

15 Куркіна Д.О. 

Фінансовий факультет 

4 курс 

Маркетингова товарна 

політика у системі 

маркетингу 

підприємства 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

16 

Пруднікова 

Ю.В. 
Фінансовий факультет 

4 курс 

Вплив конкуренції на 

розвиток ринку 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

17 

Тихомирова 

Д.В. 

Фінансовий факультет 

4 курс 

Види цінових 

маркетингових 

стратегій 

к.е.н., проф. 

Азаренков Г.Ф. 

18 Калініна М.Р. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 3 курс 

Опитування як метод 

збору маркетингової 

інформації 

к.е.н., доцент 

Мішин О.Ю. 

19 Тесленко В.В. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 3 курс 

Сучасний стан та 

проблеми розвитку 

банківської системи 

України к.е.н., доцент 

Мішин О.Ю. 

20 Кочина О.Р 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 3 курс 

Сучасний стан 

використання 

земельних ресурсів 

України 

к.е.н., доцент 

Мішин О.Ю. 

21 Трехліб О.О. 

Факультет консалтингу 

і міжнародного бізнесу, 

спеціальність 6030509 

«Облік і аудит» 3 курс 

Аналітичний огляд 

сучасного стану 

розвитку галузі 

рослинництва 

Харківської області 

к.е.н., доцент 

Мішин О.Ю. 

 

7. Основні результати роботи Наукового товариства студентів, аспірантів та 

докторантів кафедри.  

 

 

Звіт роботи наукового гуртка “Міжнародна бізнес-аналітика”  

на 2019 рік 

За 2019 рік проведено:  

Мозковий штурм “Обговорення інноваційних ідей  проведення наукового 

дослідження з міжнародного бізнесу” 

Конкурс студентських наукових статей за результатами дипломних робіт 

Круглий стіл “Документна комунікація у сфері міжнародних відносин” 



Майстер-клас “Написання наукової статті” 

Круглий стіл за темою: “Міжнародна безпека” 

Підготовка до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Конкурс наукових статей студентів за результатами  досліджень 

Підсумкове засідання “Результати та перспективи наукових досліджень 

наукового студентського гуртка” 

Майстер-клас “Процедура  міжнародних ділових переговорів” 

 

Характеристика наукового студентського гуртка, його керівництво та 

напрями роботи. Кількість студентів, що бере участь в роботі: 

 

Студентський науковий гурток 

Керівник наукового 

гуртка 

Напрямок наукових досліджень Кількість 

учасників 

(студентів) 

К.е.н., доц. Пархоменко 

Н.О. 
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Напрями роботи студентського наукового гуртка 

Період Назва заходу Учасники Відповідальні за 

виконання 

Лютий 2019 Затвердження плану 

роботи студентського 

наукового гуртка на 

2019 рік 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., к.е.н., 

доц. Пархоменко 

Н.О. 

Березень 2019 Мозковий штурм 

“Обговорення 

інноваційних ідей  

проведення наукового 

дослідження з 

міжнародного бізнесу” 

Студенти 3-4  

бакалаврату, 1 

курсу маністратури 

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О. 

Травень 2019 Конкурс студентських Студенти 4 курсу К.е.н., доц. Мішин 



наукових статей за 

результатами 

дипломних робіт 

факультету КіМБ О.Ю. 

Червень 2019 Круглий стіл 

“Документна 

комунікація у сфері 

міжнародних 

відносин” 

Студенти кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

к.е.н., доц. 

Сатушева К.В. 

Вересень 2019 Майстер-клас 

“Написання наукової 

статті” 

Студенти 4 курсу, 

студенти-магістри 

1м факультету 

КіМБ 

К.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

Жовтень 2019 Круглий стіл за темою: 

“Міжнародна безпека” 

Студенти 

магістратури 

факультету КіМБ 

К.е.н, доц. 

Перепелюкова 

О.В. 

Жовтень 2019 Підготовка до 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

к.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О., 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

Листопад 2019 Конкурс наукових 

статей студентів за 

результатами  

досліджень 

Студенти  1-4 курсів 

факультету КіМБ 

К.е.н., проф. 

Іванієнко В.В., 

к.е.н., доц. Мішин 

О.Ю. 

Грудень 2019 Підсумкове засідання 

“Результати та 

перспективи наукових 

досліджень наукового 

студентського гуртка” 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., к.е.н., 

доц. Пархоменко 

Н.О. 

Грудень 2019 Майстер-клас 

“Процедура  

міжнародних ділових 

переговорів” 

Студенти 1-3 курсів 

кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.і.н., доц. 

Пастушенко А.О. 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, 

протокол № 1 від 23.08. 2019 року 

Керівник наукового гуртка, 



к.е.н., доц.  Пархоменко Н.О.  

 

Склад гуртка “Міжнародна бізнес-аналітика” (2019-2020 н.р.) 

 

Гаркуша Владислава 

Кущій Софія 

Макаренко Ірина 

Сікаленко Алеся 

Огієнко Наталія 

Євсєєв Дмитро 

Смолко Яна 

Костіна Катерина 

Шипова Дарія 

Гуляєв Анатолій 

Готвянська Ірина 

Цибульнік Яна 

 

  



Відомості про науково-дослідну діяльність  

студентів НАУКОВОГО ГУРТКА «БЕЗПЕКООРІНТОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ» за 2019 рік 

За 2019 рік проведено:  

Круглий стіл за темою: «Ризик-менеджмент в системі фінансово-

економічної безпеки підприємства» 

Тренінг розвитку індивідуальних здібностей «Ключові компетентності 

спеціаліста з фінансово-економічної безпеки» Підготовка студентських наукових 

робіт на конкурс за спеціальністю «Управління фінансово-економічною 

безпекою» 

Круглий стіл за темою: “Управління корпоративною безпекою 

підприємства” 

Круглий стіл “Корпоративна культура як метод забезпечення економічної 

безпеки підприємства”. 

Конкурс наукових статей студентів за результатами магістерських 

досліджень 

Круглий стіл за темою: “Антикризове управління в системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства” 

Майстер-клас “Формування елементів наукової новизни при написанні 

наукових статей” 

Конкурс студентських наукових статей 

Підсумкове засідання “Результати та перспективи наукових досліджень 

наукового студентського гуртка” 

 

1. Характеристика наукового студентського гуртка, його керівництво та 

напрями роботи. Кількість студентів, що приймає участь в роботі: 

Студентський науковий гурток 

Керівник наукового 

гуртка 

Напрямок наукових досліджень Кількість 

учасників 

(студентів) 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 
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Напрями роботи студентського наукового гуртка 

Період Назва заходу Учасники Відповідальні за 

виконання 

Лютий 2019 Круглий стіл за темою: 

«Ризик-менеджмент в 

системі фінансово-

економічної безпеки 

підприємства» 

Студенти 1 та 2 

курсів 

магістратури 

спеціальності 

«Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О. 

Березень 2019 Тренінг розвитку 

індивідуальних 

здібностей «Ключові 

компетентності 

спеціаліста з 

фінансово-

економічної безпеки» 

Підготовка 

студентських наукових 

робіт на конкурс за 

спеціальністю 

«Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

Студенти 1 та 2 

курсів 

магістратури 

спеціальності 

«Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Пархоменко Н.О. 

Травень 2019 Круглий стіл за темою: 

“Управління 

корпоративною 

безпекою 

підприємства” 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. 

Перепелюкова 

О.В. 

Червень 2019 Круглий стіл 

“Корпоративна 

культура як метод 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства”. 

Конкурс наукових 

статей студентів за 

результатами 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., доц. Мішин 

О.Ю. 



магістерських 

досліджень 

Вересень 2019 Круглий стіл за темою: 

“Антикризове 

управління в системі 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства” 

Студенти 3-4 

курсів факультету 

КіМБ 

К.е.н. доц. 

Пархоменко Н.О., 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 

Жовтень 2019 Майстер-клас 

“Формування 

елементів наукової 

новизни при написанні 

наукових статей” 

Студенти 4 курсу, 

студенти-магістри 

1м факультету 

КіМБ 

К.е.н., доц. 

Іващенко Г.А., 

к.е.н., проф. 

Петряєва З.Ф. 

Листопад 2019 Конкурс студентських 

наукових статей 

Студенти 4 курсу 

факультету КіМБ 

К.е.н., проф. 

Іванієнко В.В., 

к.е.н., доц. 

Іващенко Г.А. 

Грудень 2019 Підсумкове засідання 

“Результати та 

перспективи наукових 

досліджень наукового 

студентського гуртка” 

Студенти  кафедри 

міжнародного 

бізнесу та 

економічного 

аналізу факультету 

КіМБ 

Д.е.н., проф. 

Отенко І.П., к.е.н., 

доц. Іващенко Г.А. 

 

 

ІV. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою: 

 

 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою: 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Італія 

 

 

 

 

Університет 

Кассіно і 

південного Лаціо  

 

Проект Єразмус 

«Students Study 

Upgrading by 

Developing 

Learning 

Меморандум про 

співробітництво 

Проведення 

спільних 

наукових 

досліджень 



 

 

 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдавія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німеччина 

 

 

 

Польща 

 

 

Університет 

Генуї 

 

Карагандинський 

державний 

індустріальний 

університет  

 

Карагандинський 

державний 

медичний 

університет 

 

Молдавський 

державний 

університет  

 

Тираспольській 

державний 

університет 

(Кишинів) 

 

Остфальський 

університет 

прикладних наук 

 

Університет 

соціальних наук 

(Варшава) 

Autonomy / 

STUDAUTO» 

Португалія Політехнічний 

інститут 

Браганси 

Проведення 

спільних 

наукових 

Договір, термін 

дії червень 2024 

р. 

Проведення 

спільних 

наукових 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                  ________ Отенко І.П.          

     

Відповідальний  

за науково-дослідну роботу                   ________   Іващенко Г.А.       

 

 

Дата 4.12.2019 р. 

 

 

 

 

 
 


