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Навчальна робота:
По-перше, за звітний період, згідно з Індивідуальним планом, мною
виконувалася в повному обсязі навчальна робота, зокрема по навчальних
роках:
-

у 2018-2019 році – обсяг навчальної роботи (аудиторної та

позааудиторної роботи) становить – 900 годин;
-

у 2019-2020 році – обсяг навчальної роботи (аудиторної та

позааудиторної роботи) становить – 900 годин;
-

у 2020-2021 році – обсяг навчальної роботи (аудиторної та

позааудиторної роботи) становить – 900 години;
-

у 2021-2022 році – обсяг навчальної роботи (аудиторної та

позааудиторної роботи) заплановано – 900 години;
По-друге, здійснено успішне керівництво дипломними роботами
студентів магістрів: Катерини Кобзар, Юлії Лобової, Анастасії Калініної,
Тетяни Карпенко, Анастасії Мельник;
По-третє, протягом звітного періоду викладала такі лекційних курси а
саме: «Ринок фінансових послуг», «Публічні фінанси» – для студентівмагістрів та «Фінансовий ринок» – для студентів-бакалаврів;
Методична робота:
По-перше, підготовлено до видання методичні вказівки з підготовки та
захисту кваліфікаційних робіт магістра галузі знань 07 «управління та
адміністрування» зі спеціальності

072 «фінанси, банківська справа та

страхування» освітньої програми «Публічні фінанси»;

По-друге, опановано та застосовувано нову форму читання лекцій та
ведення практичних занять з дисциплін «Ринок фінансових послуг», «Публічні
фінанси» та «Фінансовий ринок», за технологіями дистанційного навчання на
платформі - Google Meet із застосуванням Google Class, використано онлайн
тестову систему ClassMarker
По-третє, призначено гарантом освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії- «Фінанси, банківська справа та страхування».
По-четверте, Розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти освітньонаукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 072
«фінанси, банківська справа та страхування».

Наукова робота:
По-перше, займаюся науково-дослідною роботою на кафедрі: у статусі
керівника або відповідального виконавця тем НДР: «Формування фінансової
архітектоніки забезпечення національного добробуту» (№ДР 0115U007181,
2016-2018рр., «Дослідження впливу фінансово - кредитної інфраструктури на
соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання» (№ ДР 01-10-U000589, 2010-2012рр.); «Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як
чинник сталого розвитку ринкової економіки» (№ ДР 0113U006007, 20122014рр); «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах
децентралізації в Україні» (№ДР 0115U005286, 2015-2017рр.); «Фінансові
домінанти формування вартості підприємств в інноваційних траєкторіях
мікроекономічного

розвитку»

(№ДР

0115U007181,

2016-2018рр.);

«Інституційна інфраструктура забезпечення стабільності публічних фінансів»
(№ДР

0119U007183,

2016-2018рр.);

«Розвиток

вартісно-орієнтованого

управління підприємствами в сучасних фінансово-економічних умовах» (№ДР
0119U102684, 2018р – по теперішній час), «Публічні фінанси: вартісне
вимірювання та якісний склад» (№ДР 0119U101211) (2018р – по теперішній
час);

По-друге, опубліковано низку наукових статей у фахових виданнях
(група «В») та у виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та
Web of science Core Collection (група «А»), з них:
1. Глущенко О. В. Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми
прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія.
2016. № 1. C. 53–66.
2. Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка в умовах біфуркації //
Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5(179). C. 8–19. Видання включено
до міжнародної наукометричної бази Scopus.
3. Глущенко О. В. Добробут як імператив суспільного розвитку
України // Економічний часопис – ХХІ. 2016. № 156(1–2). C. 31–36. Видання
включено до міжнародної наукометричної бази Scopus.
4. Глущенко О. В. Фінансові чинники формування національного
добробуту на рівні централізованих фінансів // Актуальні проблеми економіки.
2016. № 9(183). C. 273–284. Видання включено до міжнародної
наукометричної бази Scopus.
5. Глущенко О.В. Роль фінансового забезпечення охорони здоров'я у
досягненні добробуту суспільства // Механізм регулювання економіки. 2016.
№ 2. C. 72–82.
6. Глущенко О. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова
частина фонду національного добробуту України // Економічний аналіз. 2016.
№ 1. C. 122–132.
7. Глущенко

О.

В.

Інституційне

забезпечення

фінансової

інфраструктури: шляхи зменшення уразливості // Економіка та держава. 2017.
№ 5. С. 44–49.
8. Глущенко

О.В.

Канал

процентних

ставок

монетарного

трансмісійного механізму як складова частина фінансової архітектоніки
України // Współpraca Europejska. Warsaw, Poland. 2016. № 10(17). C. 77–91.
9. Hlushchenko O. Well-being funding: essence and estimation method //
Rivista

Di

Studi

Sulla

Sostenibilita.

DOI:10.3280/RISS2016-002005.
наукометричної бази Scopus.

Видання

2016.

№ 2.

включено

до

–

P.

45–55,

міжнародної

10. Глущенко О. В. Сталий розвиток України: можливості та загрози //
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № 2(19). C.
195–205. Видання включено до міжнародної наукометричної бази Web of
Science.
11. Глущенко О. В. Застосування акселератора сталого розвитку у
форсайті національного добробуту України // Маркетинг і менеджмент
інновацій. 2018. № 1(16). C. 195–205. Видання включено до міжнародної
наукометричної бази Web of Science.
Глущенко O. Зміни інституційного дизайну ринку фінансових послуг
України в умовах посткризового відновлення // Соціальна економіка. 2020. №
58. C. 6-14. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2019-58-01
монографія
Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення
національного добробуту: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2016. 220 с
По-третє, відбувся захист докторської дисертації
Науково-методичні видання
Глущенко О.В., Хмельков А.В., Загорська Д.М. Методичні вказівки з
підготовки та захисту кваліфікаційних робіт магістра галузі знань 07
«управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «фінанси,
банківська справа та страхування» освітньої програми «Публічні
фінанси» Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 83.
˗ є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 у Харківському
національному університеті імені В.Н.Каразіна зі спеціальності 08.00.01
– економічна теорія та історія економічної думки.
˗ є головним редактором наукового журналу «Соціальна економіка»
(група Б);
˗ є відповідальним секретарем та членом редколегії Віснику
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія
«Економічна» (група Б);
˗ є членом редколегії у Збірнику «Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики» (група А);

˗ є членом галузевої конкурсної комісії зі спеціалізації «Банківська
справа», Наказ № 4601-1/445 від 29.12.2020 року;
˗ визнана кращім депозитором Електронного архіву Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна (eKhNUIR - Electronic Kharkiv
National University Institutional Repository) http://dspace.univer.kharkov.ua/.
Організаційна робота:
Здійснено набор на підготовку докторів філософії. Три здобувачі подали
заяви, минулого 2020 року заяв не було.
Завдяки профорієнтаційній роботі було здійснено набір абітурієнтів
2021. На спеціальності «072 фінанси, банківська справа та страхування»
економічного факультету – більшість студентів за контрактною формою
навчання. Підготовка бакалаврів: ОП «Фінанси, банківська справа та
страхування» денна форма: 12 студентів навчаю за кошти державного
бюджету, 25 – за кошти фізичних та/або юридичних осіб, заочна форма 6 осіб
за кошти фізичних та/або юридичних осіб; ОП «Інформаційні технології у
фінансах та електронна комерція» 4 особи за кошти державного бюджету, 7
осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Підготовка магістрів: ОП
«Фінанси, банківська справа та страхування» денна форма 4 особи за кошти
державного бюджету, заочна форма – 2 особи за кошти державного бюджету,
3 особи за кошти фізичних та/або юридичних осіб. ОП «Публічні фінанси»:
денна форма - 3 особи за кошти державного бюджету, заочна форма – 1 особа
за кошти державного бюджету, 3 особи за кошти фізичних та/або юридичних
осіб; ОП «Управління фінансово-економічною безпекою» денна форма – 1
особа за кошти державного бюджету, заочна форма 2 особи за кошти фізичних
та/або юридичних осіб.
Визначено

завдання

кафедри

фінансів,

банківської

справи

та

страхування економічного факультету з реалізації Стратегії розвитку
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна до 2025 року.
Підвищення кваліфікації:
˗ 21 травня 2021 року була нагороджена Подякою Харківського міського
Голови за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм,

вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста харкова та з нагоди
професійного свята – Дня банківських працівників.
˗ у травня 2021 року була нагороджена подякою за вагомий внесок у
розвиток освіти і науки, зразкове виконання службових обов’язків та з Дня
науки в Україні.
˗ пройшла тематичне стажування за фахом у Польщі, (Варшава 28-30
листопада 2016 очна участь) за темою «Банківські системи країн
Європейського Союзу і тенденції розвитку банківських послуг в ЄС»
(«Banking systems in European countries and development trends of banking
services in EU countries»);
˗ приймала активну участь у проекті DOBRE (Decentralization Offering
Better Results and Efficiency). (фінансується USAID).По-друге, отримав
Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на рівні вільне володіння першого ступеня (УМД № 00023111, рішення Національної
комісії зі стандартів державної мови від 15. 09. 2021 р. № 174);
По-третє, отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти (на рівні В2) з англійської мови (LangSkill
Certificate, date 12/June/2021, reference number- 19W14J039DP07);
По-четверте, пройшла міжнародне стажування в Varna University
Management з 09 серпня по 17 вересня 2021 року (Certificate of Completion №
452/17.09.2021 Varna University Management, 180 годин. 6 ECTS). Назва курсу:
«Global trends, innovation methods and practice in higher education».
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