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промисловості». Автори: Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна 

Юріївна, Дмитрієва Оксана Іллівна. Реєстр. 13.08.2020. № 99021. 

17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-

практичного характеру «Course book «Economy of enterprise»». 

Автори: Шевченко Інна Юріївна, Дмитрієва Оксана Іллівна. Реєстр. 

30.04.2021. № 104440. 

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-

практичного характеру «Тесеракт конкурентоспроможності − 

генератор концепції сталого розвитку автомобільної індустрії». 

Автор: Шевченко Інна Юріївна. Реєстр. 30.04.2021. № 104441. 

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-

практичного характеру «Історична еволюція та сучасна 

інтерпретація дефініції соціально-економічної категорії «трудовий 

потенціал»». Автори: Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна 

Юріївна. Реєстр. 12.07.2022. № 113732. 

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-

практичного характеру «Impact of the Covid-19 pandemic on the 

production and sales of cars in the world». Автори: Шевченко Інна 

Юріївна, Дмитрієв Ілля Андрійович, Дмитрієва Оксана Іллівна. 

Реєстр. 12.07.2022. № 113730. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного співавтора); 

1. Дмитрієв І.А., Левченко Я.С., Шевченко І.Ю. Економіка і бізнес: 

навчальний посібник. Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. 316 с. 

2. Шевченко І.Ю. Регулювання розвитку автомобілебудування 

України: монографія. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. 556 с. 

3. Levchenko Ya., Shevchenko I., Dmytriieva О. Economy and business: 

course book. Kharkiv: FOP Brovin О.V., 2019. 128 p. 

4. Shevchenko I., Dmytriieva О. Economy of enterprise: course book. 

Kharkiv: FOP Brovin О.V., 2020. 132 p. 

5. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Максимюк Г.М. Управління 

трудовим потенціалом на засадах рейтингування: монографія. Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2020. 232 с. 

6. Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І., Майборода Ю.В., Шевченко І.Ю. 

Активізація підприємницької діяльності підприємств 

автомобільного транспорту: монографія. Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. 

224 с. 

7. Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І., Ємельянова Т.В., Шевченко І.Ю., 

Ярхо Т.О. Математичні методи в економічних дослідженнях: 

навчальний посібник. Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. 180 с. 

8. Шевченко І.Ю., Даниленко Є.С., Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І. 

Управління поведінкою покупців на ринку легкових автомобілів: 

монографія. Черкаси: Видавництво Пономаренко Р.В., 2022. 244 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування; 

1. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи 

студентів вищих навчальних закладів. Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. 

292 с. 

2. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Регіональна економіка: навчальний 

посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів 

закладів вищої освіти.  Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. 284 с. 

3. Дмитрієв І.А., Іванілов О.С., Шевченко І.Ю., Кирчата І.М. 

Економіка підприємств автомобільного транспорту: навчальний 

посібник для самостійної роботи та поточного контролю знань 



студентів закладів вищої освіти. Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. 308 с. 

4. Дмитрієва О.І., Шевченко І.Ю., Гіржева О.М., Непран А.В., 

Бірченко Н.О., Чуйко Н.В. Практикум з теорії статистики / за ред. 

А.В. Непран, О.І. Дмитрієва. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 

2022, 480 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня; 

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством»  4 жовтня 2019 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.889.01 у ВНЗ 

«Національна академія управління». 

6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

1. Наукове керівництво дисертаційною роботою аспіранта 

Даниленка Євгена Сергійовича на тему «Маркетингова концепція 

управління діяльністю підприємств-автодилерів: поведінковий 

підхід», що була захищена 7 березня 2019 року у спеціалізованій 

вченій раді Д64.820.05. Рішення спеціалізованої вченої ради 

Д64.820.05 про присудження Даниленку Є.С. наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

затверджено рішенням Атестаційної колегії МОН України (Наказ 

МОН України від 23 квітня 2019 року № 544). Здобувачем отримано 

диплом кандидата наук ДК № 051885. 

2. Наукове керівництво дисертаційною роботою аспіранта Лапонога 

Даниїла Віталійовича на тему «Розвиток державно-приватного 

партнерства на підприємствах автотранспорту», що була захищена 

28 грудня 2021 року у разовій спеціалізованій вченій раді 

ДФ64.089.017. Рішення разової спеціалізованої вченої ради 

ДФ64.089.017 про присудження Лапоногу Д.В. ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 051 «Економіка»  затверджено рішенням 

Атестаційної колегії МОН України (Наказ МОН України від 7 квітня 

2022 року № 320). Здобувачем отримано диплом доктора філософії 

ДР № 004181. 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

Член редакційних колегій наукових видань, включених до Переліку 

наукових фахових видань України (категорія «Б»):  

- збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва»; 

- збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу»; 

- журнал «Автомобільний транспорт». 

 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної 

комісії, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю); 

Експерт  з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (затверджено Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти «26» січня 2021 р.). 

Експерт з відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених (Наказ Міністерства 

освіти і науки України від «22» вересня 2021 р. № 1014). 

10) участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Участь у реалізації першого (аналітичного) етапу Міжнародного 

науково-освітнього проєкту «Territory of innovations: best practices 

for sustainable development at the local level» (Україна – Італія – 

Естонія), сертифікат № 2-12 від 17.05.2022 р. 

11) наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

 



12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Шевченко І.Ю. Міжнародний імідж закладів вищої освіти як 

передумова їх конкурентоспроможності в реаліях VUCA-світу.  

Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний 

журнал. К.: «Аналітик», 2018. № 7/2. С. 4-12. 

2. Шевченко І.Ю. Перспективи вдосконалення освітньо-

професійних програм підготовки фахівців для автомобільної 

промисловості на засадах дуальної форми навчання. Економіка. 

Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. К.: 

«Аналітик», 2019. № 8. С. 26-31. 

3. Шевченко І.Ю. Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення 

підвищення конкурентоспроможності підприємств 

автомобілебудування України. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 171-185. 

4. Шевченко І.Ю., Цема В.Є. Конкуренція закладів вищої освіти на 

регіональних ринках освітніх послуг в Україні. Економіка. Фінанси. 

Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. К.: 

«Аналітик», 2021. № 1/1. С. 22-31. 

5. Шевченко І.Ю., Цема В.Є. Конкурентоспроможність закладу 

вищої освіти: ессенціальна характеристика. Економіка. Фінанси. 

Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. К.: 

«Аналітик», 2021. №  2/1. С. 17-20. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівництво студентами, які зайняли призові місця у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:  

- у 2018 році − за напрямом «Економіка автомобільного транспорту» 

(Кобзарєва Г.Ю., Сідякіна Є.О. − дипломи ІІІ ступеня); 

- у 2019 році – за напрямами «Підприємництво» (Сопельник В.О. − 

диплом ІІ ступеня, Чую В.Ю. − диплом ІІІ ступеня), «Економіка 

автомобільного транспорту» (Щеклеїна А.О., Плахтій А.О. − 

дипломи І ступеня); 

- у 2020 році – за напрямами «Туризм» (Сопельник В.О., Тихонюк 

Д.А. − дипломи ІІІ ступеня), «Публічне управління та 

адміністрування» (Плахтій А.О., Щеклеїна А.О. − дипломи 

ІІІ ступеня), «Транспортне підприємництво» (Сідякіна Є.О., 

Хорова М.О. − дипломи І ступеня), «Економіка автомобільного 

транспорту» (Сідякіна Є.О., Хорова М.О. − дипломи ІІІ ступеня), 

«Підприємництво» (Сопельник В.О., Тихонюк Д.А. − дипломи 

 ІІ ступеня). 

- у 2021 році – за напрямами «Публічне управління та 

адміністрування» (Плахтій А.О., Щеклеїна А.О., Сопельник В.О., 

Тихонюк Д.А. − дипломи ІІІ ступеня), «Банківська справа» 

(Дмитерчук І.М., Сопельник В.О. − дипломи ІІІ ступеня), 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (Плахтій 

А.О., Щеклеїна А.О. − дипломи ІІІ ступеня), «Управління 

персоналом і економіка праці» (Петрик А.В. – диплом ІІ ступеня). 

15) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі 

III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

 



олімпіад з базових навчальних предметів чи II-

III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня); 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 

17) участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн - 

членів НАТО (для вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

Член ГО «Центр українсько-європейського наукового 

співробітництва» (з 2020 року по теперішній час).  

Член ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (з 2021 року 

по теперішній час). 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової діяльності). 

 

 


