
КОРСУН ІННА МИКОЛАЇВНА 

ДОЦЕНТ, К.Е.Н. 

 

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. Honcharenko I., Servatynska I. Financial unity of the world as an organic part of globalization. 

Baltic Journal of Economic Studies V. 4. – 2018. - №  2. – P. 53-57. DOI: 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-53-57 (IndexCopernicus; Web of Science). 

2.Серватинська І.М. Витрати i заощадження домогосподарств як чинник економічного 

зростання. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики». – Том 2. - № 29. – 2019 р. – С. 454 – 461. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171894  (IndexCopernicus, Web of Science). 

1. Analyzing basic components and contemporary features of deposit insurance: evidence from 

Ukraine / O. Berezina, I. Honcharenko,  

L. Berezhna, I. Servatinska, O. Kravchenko // EuroMed Journal of Business : Business 

Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment. – Thessaloniki : 

EuroMed Press, 2019. – pp. 110-124. – 1,1 д.а. ISSN: 2547-8516 ISBN: 978-9963-711-81-9 

Аvаilаble аt: https://euromed2019.com/wp-content/uploads/2019/10/EuroMed-12-2019.pdf (НМБД: 

CPCI by Web of Science). 

2. Analysis of the money supply in Ukraine and methods of its optimization /  

O. Berezina, I. Honcharenko, L. Berezhna, I. Servatinska,  

L. Petkova, N. Dudchenko / EuroMed Journal of Business : Global Business Theories and Practices 

OR. Business Theories and Practices around the World – Mumbai : EuroMed Press, 2020. – in print 

13 EuroMed Conference - February 5-7, 2020 Mumbai, India pp. 123-137. – 1,1 д.а. ISSN: 2547-

8516 ISBN: 978-9963-711-81-9 Аvаilаble аt: https://euromed2019.com/book-of-proceedings/ 

(НМБД: CPCI by Web of Science). 

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. Contemporary challenges of household income differences in Ukraine: kollektive 

monographie / Berezina O. та інші, всього 65 осіб. // Scientific development and achievements. – 

Vol. I. – London, 2018. P. 121-126. 351 p. ((32 д.а.) особистий внесок 0.3 д.а.). 

2. Дудченко Н.В., Серватинська І.М. Фінансова політика держави в контексті сталого 

розвитку. Забезпечення сталого розвитку України в контексті глобального партнерства: 

монографія [за заг. ред. Л.О. Петкової, О.Ю. Березіної, І.Г. Гончаренко];. Черкаси, 

Черкаський державний технологічний університет. 2019. С. 147-154. 

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/ 

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податковий 

менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм 

навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. І.Г. Гончаренко, І.М. Серватинська]; М-во освіти 

і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. 43 с. Назва з 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-53-57
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171894
https://euromed2019.com/wp-content/uploads/2019/10/EuroMed-12-2019.pdf
https://euromed2019.com/book-of-proceedings/


робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три 

найменування; 

титульного екрана. 

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний 

ресурс] / [Упоряд. : В.І. Захарченко, І.М. Серватинська]; М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. 43 с. Назва з титульного екрана. 

3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія та 

практика публічного управління та адміністрування» для здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої 

програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання [Електронний 

ресурс] / [Упоряд.: І.Г. Гончаренко, І.М. Серватинська]; М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. 43 с. Назва з титульного екрана. 

4. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний 

ресурс] / [Упоряд.: І.М. Серватинська]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. 

ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. 83 с. Назва з титульного екрана. 

5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Публічні фінанси» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм 

навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. І.Г. Гончаренко, І.М. Серватинська]; М-во освіти 

і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. 44 с. Назва з 

титульного екрана. 

6. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Публічні 

фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. І.Г. Гончаренко, 

І.М. Серватинська]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : 

ЧДТУ, 2020. 25 с. Назва з титульного екрана. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит (тема 

дисертаційної роботи: «Фінансове забезпечення функціонування державних фондів 

соціального страхування») від 30.11.2016 р. Диплом ДК № 040430 від 28.02.2017 р. 

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 

Виконавець. 

1. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління 



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; 

будівельним підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-12.2024 

 

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); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

1. Серватинська І.М. Фінанси домогосподарств: стан та перспективи. Актуальні проблеми 

фінансової системи України: матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції (20-

21 листопада 2018 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2018 р. С. 57-61. 

2. Серватинська І.М. Доходи та витрати домогосподарств. Стратегії та політика розвитку 

територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р. – Чернівці (Україна) – Сучава 

(Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2018. С. 133-134. 

3. Серватинська І.М. Організація маркетингу в банківській діяльності. International Scientific-

Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference 

Proceedings: May 16-17, 2019 / Batumi, Georgia. С. 193-196. 

4. Серватинська І.М. Облігації внутрішніх державних позик України: суть і перспективи. 

Актуальні проблеми фінансової системи України: Матеріали XVI міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів від 21-22 листопада 2019 р. – 

Черкаси: Черкаський державний технологічний університет. С. 97-101. 

5. Servatynska I.  Financing of social protection & social welfare: issues of the day. І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення» від 17–18 

жовтня 2019 р. Краматорськ: Донбаська національна академія будівництва і архітектури. С. 

74-76. 

6. Серватинська І.М. Протидія негативному впливу Covid-19 на фінансово-економічне 

становище країн. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії глобальної 

конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри 27 березня 2020 р.: Черкаси: ЧДТУ, 

https://donnaba.edu.ua/academy/news/722-zaproshuiemo-vykladachiv-aspirantiv-studentiv-vziaty-uchast-u-i-vseukrainskii-naukovo-praktychnii-konferentsii-ekonomiko-humanitarni-problemy-sohodennia-iaka-vidbudetsia-17-18-zhovtnia-2019-roku-v-donbaskii-natsionalnii-akademii-budivnytstva-i-arkhitektury
https://donnaba.edu.ua/academy/news/722-zaproshuiemo-vykladachiv-aspirantiv-studentiv-vziaty-uchast-u-i-vseukrainskii-naukovo-praktychnii-konferentsii-ekonomiko-humanitarni-problemy-sohodennia-iaka-vidbudetsia-17-18-zhovtnia-2019-roku-v-donbaskii-natsionalnii-akademii-budivnytstva-i-arkhitektury
https://donnaba.edu.ua/academy/news/722-zaproshuiemo-vykladachiv-aspirantiv-studentiv-vziaty-uchast-u-i-vseukrainskii-naukovo-praktychnii-konferentsii-ekonomiko-humanitarni-problemy-sohodennia-iaka-vidbudetsia-17-18-zhovtnia-2019-roku-v-donbaskii-natsionalnii-akademii-budivnytstva-i-arkhitektury


2020. С. 97-100.  

7. Корсун І.М., Гончаренко О.П. Аспекти сталого розвитку Черкаської області: фінансово-

бюджетна сфера [Електронний ресурс] / І.М. Корсун,         О.П. Гончаренко // Сучасні 

тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: V 

Міжнародна науково-практична конференція. м. Вінниця. 2022. – Режим доступу: 

https://www.science-community.org/uk/node/226357. 

8. Корсун І.М. Основні показники діяльності комерційних банків на валютному ринку. 

Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ: КНУБА, 27 

жовтня 2022 року. С. 376-380. 

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. Серватинська І.М. Державні облігації як альтернатива банківському депозиту. Вісник 

Одеського національного університету. – Економіка». 2020. Том 25. Випуск 2 (81). С. 146-150. 

(Index Copernicus). 

2. Серватинська І.М. Бюджетний механізм: виклики сьогодення. Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. 

Острог : Вид-во НаУОА, червень 2021. No 21(49). С. 94 – 99. DOI: 

https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-81-24  (Index Copernicus). 

3. Корсун І.М., Костогриз В.Г., Сологуб М.П. Ефективні ділові комунікації і PR в 

підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] / І.М. Корсун,  

В.Г. Костогриз, М.П. Сологуб // Електронний журнал «Ефективна економіка». – 2022. – № 2. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9901 (Index Copernicus). 

4. Костогриз В.Г., Жежерун Ю.В., Корсун І.М. Банківський сектор України у просторі 

впливу VUCA–середовища на фінансову стабільність. Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». № 103, грудень 2022 р. (Index 

Copernicus) 
Серватинська І.М. Економічний аналіз основних показників проекту державного бюджету 

України на 2021 р. Всеукраїнська  науково-практична  інтернет-конференція від 22-23 жовтня 

2020 рік – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 67-69.       

5. Серватинська І.М. Недоліки діючого бюджетного механізму. Економіка, облік, 

фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького від 27.05.2021 р.,        м. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 

2021. С. 257 - 259. 

6. Корсун І.М. Інноваційні інструменти маркетингово-логістичних процесів: бізнес-

планування. Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2021 р. Умань: УНУС, 2021. С. 261-263. 

https://www.science-community.org/uk/node/226357
https://www.science-community.org/uk/node/226357
https://www.science-community.org/uk/node/226357
https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-81-24
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9901


7. Корсун І.М. Стратегічні та тактичні напрями розвитку валютних операцій в Україні. 

Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення: матеріали Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 червня 2022 р. м. Умань:УНУС. 

С. 26-29. 

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-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; 

Член ВГО «Українська асоціація маркетингу» 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

2013-2020рр - Черкаський Державний технологічний університет. 

2020-2022рр – Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького. 

2022 рік - КНУБА 

 


