
Прізвище Гетьман 

Ім’я Ольга 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 1969 рік 

 

Кафедра 

 

Менеджменту 

 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю 
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Тип 

(відповідно до пункту 38 

Ліцензійних умов) 

Інформація 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection. 

        1. Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О., Терещенко Д. А. 

Вдосконалення методичних засад управління організаційними 

змінами. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в 

промисловості. 2019. № 3 (9). С. 12-21. 

https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.012. ISSN 2522-9818. 

Фахове видання. Категорія Б. Спеціальність 073 Менеджмент.  

Накази Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 

№ 527; від 16.07.2018 № 775.  

        2. Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О. Напрями розвитку 

організації в контексті технологічних змін. Вісник економіки 

транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 59-75. 

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200549. ISSN 2075-

4892. Фахове видання. Категорія Б. Спеціальність 073 

Менеджмент.  Накази Міністерства освіти і науки України від 

24.05.2018 № 527; від 16.07.2018 № 775. 

       3. Аванесова Н. Е., Гетьман О. О. Структурна 

трансформація як складова частина стратегічного менеджменту 

сектору розподілу природного газу України. Причорноморські 

економічні студії. 2021. Вип. 69. С. 15-22. ISSN (Print) 2524-

0897. ISSN (Online) 2524-0900. Фахове видання. Категорія Б. 

Спеціальність 073 Менеджмент. Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4). 

http://bses.in.ua/journals/2021/69_2021/5.pdf 

      4. Криворучко Г. В., Аванесова Н. Е., Гетьман О. О., Ткачук 

Д. В. Теоретико-практичні рекомендації: найм та управління 

персоналом підприємства. Науковий вісник будівництва. 2021. 

Т. 106, №4. С. 208-213. Фахове видання. Категорія Б. 

Спеціальність 073 Менеджмент 
 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/4_106_2021/28.pdf  

       5. Харламова О. В., Бакаляр Д. Г., Гетьман О. О., Абрамова 

О.С. Оцінка рівня забезпечення економічної безпеки 

підприємства в межах реалізації конкурентних ринкових 

стратегій. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Економічні науки". 2022. №1. https://doi.org/10.25313/2520-

2294-2022-1-7855 

https://www.inter-nauka.com/issues/economic2022/1/7855 

https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.012
https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200549
http://bses.in.ua/journals/2021/69_2021/5.pdf
https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/4_106_2021/28.pdf
https://www.inter-nauka.com/issues/economic2022/1/7855


       6. Makedon V., Hetman O., Yemchuk L., Paranytsia N., 

Petrovska S. Human resource management for secure and 

sustainable development. Journal of Security and Sustainability 

Issues. 2019. Vol. 8. № 3. pp. 345-354. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/332003303_Human_resour

ce_management_for_secure_and_sustainable_development#read-

preview. Наукометричне видання (Scopus).  

2) наявність одного патенту 

на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір. 

— 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора). 

       1. Барабанов І. В., Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О. Сучасний 

конфлікт-менеджмент: монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 

2019. 204 с. ISBN 978-617-7771-37-0. Рекомендовано до друку 

Вченою радою ХНУБА — протокол № 9 від 31.05.2019 р. URL: 

https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2019/Сучасний_конфлікт-

менеджмент_монографія.pdf  

        2. Гетьман О. О. Інноваційний підхід до побудови 

організації в умовах диференціального зовнішнього 

середовища. Інноваційні підходи до розвитку управління : 

колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора 

Н. Е. Аванесової. Харків: ФОП Мезіна В.В., 2022. С. 398-453. 

(загальний обсяг 652 с.)ISBN 978-617-8113-19-3. Рекомендовано 

до друку Вченою радою ХНУБА — протокол № 1 від  28 січня 

2022 р. 

URL: 

https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2022/Innovatsiyni_pidkhody

_do_rozvytku_upravlinnya.pdf 

        3. Криворучко Г.В., Гетьман О.О. Методи прийняття 

управлінських рішень: навч. – метод. посіб.  Xарків: ХНУБА, 

2022. 80 с.  Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУБА — 

протокол № 6 від  29 листопада 2022 р. 

URL: 
https://drive.google.com/file/d/1ZuZkah6_PLMU3sH_oA1fBgpi45

NqHH6E/view 

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/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

     1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 

спеціальності 073 «Стратегічний менеджмент» / уклад. О.О. 

Гетьман. Харків: ХНУБА, 2019. 18 с. 

https://drive.google.com/file/d/1ydVgCt92i8SeloAYKS4DNsQNEL

I2voH0/view 

       2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Стратегічне управління в публічній організації» 

для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад. О.О. Гетьман. Харків: ХНУБА, 2019. 

17 с. 

https://drive.google.com/file/d/1rxb48wyob0olA__oUzR08I1hyzNG

SLnw/view 

https://www.researchgate.net/publication/332003303_Human_resource_management_for_secure_and_sustainable_development#read-preview
https://www.researchgate.net/publication/332003303_Human_resource_management_for_secure_and_sustainable_development#read-preview
https://www.researchgate.net/publication/332003303_Human_resource_management_for_secure_and_sustainable_development#read-preview
https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2019/Сучасний_конфлікт-менеджмент_монографія.pdf
https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2019/Сучасний_конфлікт-менеджмент_монографія.pdf
https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2022/Innovatsiyni_pidkhody_do_rozvytku_upravlinnya.pdf
https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2022/Innovatsiyni_pidkhody_do_rozvytku_upravlinnya.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZuZkah6_PLMU3sH_oA1fBgpi45NqHH6E/view
https://drive.google.com/file/d/1ZuZkah6_PLMU3sH_oA1fBgpi45NqHH6E/view
https://drive.google.com/file/d/1ydVgCt92i8SeloAYKS4DNsQNELI2voH0/view
https://drive.google.com/file/d/1ydVgCt92i8SeloAYKS4DNsQNELI2voH0/view
https://drive.google.com/file/d/1rxb48wyob0olA__oUzR08I1hyzNGSLnw/view
https://drive.google.com/file/d/1rxb48wyob0olA__oUzR08I1hyzNGSLnw/view


методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування. 

         3.  Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 

в публічній організації» для студентів спеціальності: 281 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад.: О.О. 

Гетьман. Харків: ХНУБА, 2020. 64 с. 

https://drive.google.com/file/d/1mZxjQf0X3KjWBkcu7vOO6nUn9e

5ZxuxM/view 

         4. Методичні вказівки до виконання практичних та 

самостійних робіт з дисципліни «Стратегічне управління в 

публічній організації» для студентів спеціальності: 281 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад.: О.О. 

Гетьман. Харків: ХНУБА, 2020. 23 с.  

https://drive.google.com/file/d/1eZHIB6l5qohydgYn9r7MMX58KQ

uXx3LP/view 

        5. Методичні вказівки до виконання практичних, 

самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни „ Побудова 

організації” для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» / уклад.: О.О. Гетьман. Харків: 

ХНУБА, 2020. 25 с. 

https://drive.google.com/file/d/1v-

GRGjJ4oqUKdq6sYyZpW5WxzJjx9BFq/view 

       6. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний 

менеджмент» для студентів спеціальності: 073 «Менеджмент» / 

уклад.: О.О. Гетьман. Харків: ХНУБА, 2020. 93 с. 

https://drive.google.com/file/d/1TlKkCRqEPgAlS92liAhyNuNm_7_

-axZ2/view 

      7. Методичні вказівки до виконання практичних та 

самостійних робіт з дисципліни «Стратегічний менеджмент» 

для студентів спеціальності: 073 «Менеджмент» / уклад.:      

О.О. Гетьман. Харків: ХНУБА, 2020. 26 с. 

https://drive.google.com/file/d/1Vim4HmHU8OFh5TyP8K7CBWCj

mI0tVsTa/view 

        8. Конспект лекцій з дисципліни «Організація договірних 

відносин» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 073 

«Менеджмент» / уклад.: О.О. Гетьман, Г.В. Криворучко. Харків: 

ХНУБА, 2021. 86 с. 

https://drive.google.com/file/d/1DFQzE7NV9WCg4BJ0KUZnHsOp

oEZ1H6E3/view 

       9. Методичні вказівки до виконання практичних, 

самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни «Організація 

договірних відносин» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності: 073 «Менеджмент» / уклад.: О.О. Гетьман, Г.В. 

Криворучко. Харків: ХНУБА, 2021. 38 с. 

https://drive.google.com/file/d/1SsWgm0187YYVOV4LMTQ2HEf

w83B273ui/view 

     10. Методичні вказівки до виконання практичних, 

самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни «Стратегічне 

управління в органах державної влади» для здобувачів вищої 

освіти  спеціальності: 281 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад.:         О.О. Гетьман. Харків: ХНУБА, 

2021. 15 с. 

https://drive.google.com/file/d/1YHnqiIlmWgBzYypxSukU0AGgzk

atof_G/view 

https://drive.google.com/file/d/1mZxjQf0X3KjWBkcu7vOO6nUn9e5ZxuxM/view
https://drive.google.com/file/d/1mZxjQf0X3KjWBkcu7vOO6nUn9e5ZxuxM/view
https://drive.google.com/file/d/1eZHIB6l5qohydgYn9r7MMX58KQuXx3LP/view
https://drive.google.com/file/d/1eZHIB6l5qohydgYn9r7MMX58KQuXx3LP/view
https://drive.google.com/file/d/1v-GRGjJ4oqUKdq6sYyZpW5WxzJjx9BFq/view
https://drive.google.com/file/d/1v-GRGjJ4oqUKdq6sYyZpW5WxzJjx9BFq/view
https://drive.google.com/file/d/1TlKkCRqEPgAlS92liAhyNuNm_7_-axZ2/view
https://drive.google.com/file/d/1TlKkCRqEPgAlS92liAhyNuNm_7_-axZ2/view
https://drive.google.com/file/d/1Vim4HmHU8OFh5TyP8K7CBWCjmI0tVsTa/view
https://drive.google.com/file/d/1Vim4HmHU8OFh5TyP8K7CBWCjmI0tVsTa/view
https://drive.google.com/file/d/1DFQzE7NV9WCg4BJ0KUZnHsOpoEZ1H6E3/view
https://drive.google.com/file/d/1DFQzE7NV9WCg4BJ0KUZnHsOpoEZ1H6E3/view
https://drive.google.com/file/d/1SsWgm0187YYVOV4LMTQ2HEfw83B273ui/view
https://drive.google.com/file/d/1SsWgm0187YYVOV4LMTQ2HEfw83B273ui/view
https://drive.google.com/file/d/1YHnqiIlmWgBzYypxSukU0AGgzkatof_G/view
https://drive.google.com/file/d/1YHnqiIlmWgBzYypxSukU0AGgzkatof_G/view


        11. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 

в органах державної влади» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

уклад.: О.О. Гетьман. Харків: ХНУБА, 2021. 47 с. 

https://drive.google.com/file/d/1wHsNNVa7w7xnBPtnCXNUo7Dj9

7f7vfb3/view 

      12. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності: 073 «Менеджмент» / 

уклад.: О.О. Гетьман, О.М.Чупир. Харків: ХНУБА, 2022. 46 с. 

https://drive.google.com/file/d/12phK8fQEwa10KwoD_-

GKARho3vRVtYaq/view 

      13. Методичні вказівки до виконання практичних, 

самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни «Теорія 

організації» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 073 

«Менеджмент» / уклад.: О.О. Гетьман, О.М.Чупир. Харків: 

ХНУБА, 2022. 22 с. 

https://drive.google.com/file/d/1vcokr8gcyuWcHoRhyz2_LwhHqEjI

I0sC/view 

     14. Methodical instructions to perform independent and 

individual work in the discipline "Theory of Organization" for 

applicants for higher education of all forms of education of specialty 

073 "Management" / compiled by: O.M. Chupyr, О.О. Hetman. 

Kharkiv: KhNUBA, 2021. 22 p. 

https://drive.google.com/file/d/11FY1J1oYK5TddGrtd3bLmlVeZQ

FNxN0m/view 

     15. Lecture notes in the discipline "Theory of Organization" for 

applicants for higher education of all forms of education of specialty 

073 "Management / compiled by: O.M. Chupyr, О.О. Hetman. 

Kharkiv: KhNUBA, 2021. 30 p. 

https://drive.google.com/file/d/1mxtwuAe9TrEoqugICizzg4zJl0FJhg

ce/view 

     16. Methodical instructions to perform practical work in the 

discipline "Theory of Organization" for applicants for higher 

education of all forms of education of specialty 073 "Management" / 

compiled by: O.M. Chupyr, О.О. Hetman.Kharkiv: KhNUBA, 2021. 

18 p. 

https://drive.google.com/file/d/1sqxWV2VGGulreWiIkBAnTDTbS

mA3p4Vq/view 

     17. Methodical instructions to perform practical and independent 

work in discipline "Strategic Management" for applicants for higher 

education of all forms of education of specialty 073 "Management" / 

compiled by: OO Hetman. Kharkiv: KhNUBA, 2021. 26 p. 

https://drive.google.com/file/d/14MrG4VKG0v_kwLFWE29dOg_P

MW-fst35/view 

      18. Methodical instructions before the term paper in the 

discipline "Strategic Management" for applicants for higher 

education of all forms of education of specialty 073 "Management" / 

Compiler О.О. Hetman. Kharkiv: KhNUBA, 2021.18 p. 

https://drive.google.com/file/d/1iAn4tYNQlSv77dpNL7g_KGVT6J

phr0Ob/view 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1wHsNNVa7w7xnBPtnCXNUo7Dj97f7vfb3/view
https://drive.google.com/file/d/1wHsNNVa7w7xnBPtnCXNUo7Dj97f7vfb3/view
https://drive.google.com/file/d/12phK8fQEwa10KwoD_-GKARho3vRVtYaq/view
https://drive.google.com/file/d/12phK8fQEwa10KwoD_-GKARho3vRVtYaq/view
https://drive.google.com/file/d/1vcokr8gcyuWcHoRhyz2_LwhHqEjII0sC/view
https://drive.google.com/file/d/1vcokr8gcyuWcHoRhyz2_LwhHqEjII0sC/view
https://drive.google.com/file/d/11FY1J1oYK5TddGrtd3bLmlVeZQFNxN0m/view
https://drive.google.com/file/d/11FY1J1oYK5TddGrtd3bLmlVeZQFNxN0m/view
https://drive.google.com/file/d/1mxtwuAe9TrEoqugICizzg4zJl0FJhgce/view
https://drive.google.com/file/d/1mxtwuAe9TrEoqugICizzg4zJl0FJhgce/view
https://drive.google.com/file/d/1sqxWV2VGGulreWiIkBAnTDTbSmA3p4Vq/view
https://drive.google.com/file/d/1sqxWV2VGGulreWiIkBAnTDTbSmA3p4Vq/view
https://drive.google.com/file/d/14MrG4VKG0v_kwLFWE29dOg_PMW-fst35/view
https://drive.google.com/file/d/14MrG4VKG0v_kwLFWE29dOg_PMW-fst35/view
https://drive.google.com/file/d/1iAn4tYNQlSv77dpNL7g_KGVT6Jphr0Ob/view
https://drive.google.com/file/d/1iAn4tYNQlSv77dpNL7g_KGVT6Jphr0Ob/view


     19. Lecture notes on the discipline "Strategic Management" for 

applicants for higher education of all forms of education of specialty 

073 "Management" / compiled by: OO Hetman. Kharkiv: KhNUBA, 

2020. 74 p. 

https://drive.google.com/file/d/1JQ0kzRDBQAsyonj029-uq-

y308eevFn9/view 

    20. Methodological instructions to perform practical, independent 

and individual works on the discipline "Organization of contractual 

relations" for applicants for higher education of all forms of 

education of specialty 073 "Management"/ compiled by: O.O 

Hetman, H.V. Krivoruchko. Kharkiv: KhNUBA, 2021. 26 p. 

https://drive.google.com/file/d/1ScR8NTUph1SZ7bBCz3DrZXgs6P

bng1Ak/view 

   21. Extended lecture plan in the discipline "Organization of 

contractual relations" for applicants for higher education of all forms 

of education of specialty 073 "Management" / compiled by: O.O 

Hetman. Kharkiv: KhNUBA, 2021. 12 p. 

https://drive.google.com/file/d/1UG4YTRlcC37VET4DUyYiQLCw

bwbrT_kh/view 

5) захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня. 
— 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня. 

— 

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. 

Відповідальний виконавець: 

1. НДР відповідно до господарчого договору № 036/19 

(ХНУБА) від «31» травня 2019 р. «Організаційні та правові 

аспекти діяльності ПП «Будкор» як підприємства, що надає 

послуги з управління багатоквартирними будинками». 

      2. НДР відповідно до господарчого договору № 055/20 

(ХНУБА) від «01» грудня 2020 р. «Сучасний менеджмент на 

підприємстві, що надає житлові послуги з управління 

багатоквартирними будинками».              

       3. НДР за держбюджетною тематикою: «Особливості 

організаційного дизайну в умовах диференціального 

зовнішнього середовища» (№ 0119U 000723), 2019-2021рр. 

9) робота у складі 

експертної ради з питань 

проведення експертизи 

дисертацій МОН або у 

– 

https://drive.google.com/file/d/1JQ0kzRDBQAsyonj029-uq-y308eevFn9/view
https://drive.google.com/file/d/1JQ0kzRDBQAsyonj029-uq-y308eevFn9/view
https://drive.google.com/file/d/1ScR8NTUph1SZ7bBCz3DrZXgs6Pbng1Ak/view
https://drive.google.com/file/d/1ScR8NTUph1SZ7bBCz3DrZXgs6Pbng1Ak/view
https://drive.google.com/file/d/1UG4YTRlcC37VET4DUyYiQLCwbwbrT_kh/view
https://drive.google.com/file/d/1UG4YTRlcC37VET4DUyYiQLCwbwbrT_kh/view


складі галузевої експертної 

ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, або у 

складі комісій Державної 

служби якості освіти із 

здійснення планових 

(позапланових) заходів 

державного нагляду 

(контролю). 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”. 

Certificate of participation in the research project 

 (data 15.11.2021) 

«Temporality of digital civilization as on attribute of a public 

system» TDCAPS 2021-2026 

https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-in-

Chief 

https://drive.google.com/file/d/1bruDVA5RgvCDYpPRgC0DDfG-

qTelpPD7/view?usp=share_link 

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. Avanesova N., Tahajuddin S., Hetman O., Serhiienko Y., 

Makedon V. Strategic management in the system model of the 

corporate enterprise organizational development. Economics and 

Finance. 2021. № 1/2021. Vol. 9. PP. 18-30. ISSN 2311-3413. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-

in-Chief#read-preview. 

      2.  Katerna O., Avanesova N., Hetman O., Antypenko N., 

Krivoruchko H. Substantiation of management innovations in the 

processes of creation of project values at enterprises. Economics and 

Finance. 2021. Vol. 9. Is. 3/2021. С. 34-51. 

https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-in-Chief
https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-in-Chief
https://drive.google.com/file/d/1bruDVA5RgvCDYpPRgC0DDfG-qTelpPD7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bruDVA5RgvCDYpPRgC0DDfG-qTelpPD7/view?usp=share_link
https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-in-Chief#read-preview
https://www.researchgate.net/publication/349914678_Editor-in-Chief#read-preview


 http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30260.pdf 

3.  Гетьман О. О., Криворучко Г. В. Проблемні аспекти 

договірних відносин у сфері управління багатоквартирними 

будинками України. The XV International Science Conference 

«Trends in the development of practice and science» : abstracts of 

int. scient. and pract. conf., Oslo, Norway, December 28 – 31, 2021. 

P. 167-170. URL: https://isg-konf.com/wp-

content/uploads/2021/12/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-

PRACTICE-AND-SCIENCE.pdf 

   4. Гетьман О. О., Жиліна А. А. Групування організаційних 

одиниць як фактор впливу на конкурентоспроможність 

підприємства. Аспекти безпеки державного сектору: управління 

та публічне адміністрування в процесі державно-приватного 

партнерства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. 

Харків, 19 жовт. 2021 р. Харків, 2021. С. 42-47. URL: 

https://kstuca.kharkov.ua/wp-

content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf 

   5. Гетьман О. О., Міщенко Б. В. Необхідність змін у тарифній 

політиці держави в галузі постачання та розподілу природного 

газу. Аспекти безпеки державного сектору: управління та 

публічне адміністрування в процесі державно-приватного 

партнерства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. 

Харків, 19 жовт. 2021 р. Харків, 2021. С. 48-54. URL: 

https://kstuca.kharkov.ua/wp-

content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf 

     6. Гетьман О. О., Котляр М. К., Кіданчук В. О. 

Обґрунтування доцільності трансформації організаційної 

структури підприємства в диференціальну гібридну форму. 

Current Issues and Prospects for The Development of Scientific 

Research : proceedings of the 5th International Scientific and 

Practical Conference, Orléans, France, April 19-20, 2022, Orléans, 

France: Epi, 2022. С. 61-66. https://doi.org/10.51582/interconf.19-

20.04.2022.006 

    7. Гетьман О. О., Масалітін П.Ю., Бондаренко В.В. 

Нерозв’язані актуальні питання підприємництва в Україні. 

Scientific Collection «InterConf», (107): with the Proceedings of the 

12th International Scientific and Practical Conference «Science and 

Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2022). 

Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2022. С. 78-82. URL: 

https://archive.interconf.center/files/journals/3/issues/5/public/5-5-

PB.pdf#page=79 

      8. Гетьман О. О., Сергєєва В. В. Сутність методичного 

підходу щодо визначення рівня впливу факторів зовнішнього 

середовища на діяльність організації. Scientific Progressive 

Methods and Tools : the  proceedings of the 1st International 

Scientific and Practical Conference, Riga, June 16-18, 2022. Riga, 

Latvia: Avots, 2022. С. 35-40. 

URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-

proceeding/issue/view/16-18.06.2022/12 

      9. Гетьман О.О., Кисла Ю.М. Аналіз удосконалення 

електронного урядування в контексті реформування державного 

управління. Scientific Progressive Methods And Tools : the 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30260.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-PRACTICE-AND-SCIENCE.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-PRACTICE-AND-SCIENCE.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-PRACTICE-AND-SCIENCE.pdf
https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf
https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf
https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf
https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnuk_19102021.pdf
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2022.006
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2022.006
https://archive.interconf.center/files/journals/3/issues/5/public/5-5-PB.pdf#page=79
https://archive.interconf.center/files/journals/3/issues/5/public/5-5-PB.pdf#page=79
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.06.2022/12
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.06.2022/12


Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical 

Conference, Riga, November 6-8, 2022. 

Riga, Latvia: Avots, 2022. С. 61-64. URL: 

https://archive.interconf.center/index.php/conference-

proceeding/issue/view/6-8.11.2022/141 

  ISBN 978-9934-534-34-8 (series) 

     10. Гетьман О.О., Криворучко Г.В. Конфігураційні аспекти 

процесу управління проєктами. Diversity and Inclusion in 

Scientific Area : the Proceedings of the 2nd International Scientific 

and Practical Conference, Warsaw, Poland, January 26-28, 2023. 

Warsaw, Poland: Ceac Polonia, 2023. С. 64-68. 

URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-

proceeding/issue/view/26-28.01.2023/150 

13) проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не 

менше  

50 аудиторних годин на 

навчальний рік. 

— 

14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота 

у складі організаційного 

комітету / 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-

— 

 

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/6-8.11.2022/141
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/6-8.11.2022/141
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/26-28.01.2023/150
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/26-28.01.2023/150


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. 

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. 

 1. Громадська організація «Лабораторія креативних ідей» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 42981502, 

зареєстровано -3.05.2019), КВЕД № 94.12, 94.99 за напрямом 

«Економіка та менеджмент». Учасник організації з 01 вересня 

2020 року. 

https://drive.google.com/file/d/1Xag3l67O5ncaI4IFR6WfWMdvPJ

WRh-f9/view?usp=share_link 

 

https://m.facebook.com/Лабораторія-креативних-ідей-

100616018029763 

Участь у проведенні «Управлінських поєдинків» для здобувачів 

вищої освіти факультету економіки та менеджменту ХНУБА.  

https://cutt.ly/wbS2Gzk 

https://drive.google.com/file/d/1Xag3l67O5ncaI4IFR6WfWMdvPJWRh-f9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Xag3l67O5ncaI4IFR6WfWMdvPJWRh-f9/view?usp=share_link
https://m.facebook.com/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9-100616018029763
https://m.facebook.com/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9-100616018029763
https://cutt.ly/wbS2Gzk


2. Засновник 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  "ХАРКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА 

ЕКСПЕРТНА РАДА" (ГО «ХАРЕР») 

Дата заснування 20.01.2022, код ЄДРПОУ 44531571 

Участь у виданні колективної монографії: 

І 66 Інноваційні підходи до розвитку управління / Загальна 

редакція д-ра екон. наук, професора  Н.Е. Аванесової.  Харків: 

ФОП Мезіна В.В., 2022. 652с. 

ISBN 978-617-8113-19-3  

https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2022/Innovatsiyni_pidkhody

_do_rozvytku_upravlinnya.pdf 

20) досвід практичної 

роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності). 

Зазначено у трудовій книжці: 

1. Заступник директора ТОВ НВФ «Стиль» 

(24.08.1993 —17.10.1996) 

2. Провідний фахівець ДК ТД «Газ України» Харківської філії 

(15.06.1999 — 06.01.2000) 

3. Начальник бюро металів ВАТ «Зміївський машинобудівний 

завод» (10.01.2000 — 08.02.2001) 

4. Заступник начальника Зміївської філії ВАТ «Харківгаз» з 

питань газопостачання (09.02.2001 —20.11.2012) 

5. Заступник голови правління ПАТ «Харківгаз» з постачання та 

обліку газу (21.11.2012 — 08.04.2015) 

6. Консультант з економічних питань ТОВ ВБП «Блеск»  

(05.05.2015 — 24.02.2016).  

Укладено трудовий договір за сумісництвом: 

Заступник директора – головний економіст ПП «Будкор» 

(01.09.2017 р. – до теперішнього часу) 
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