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ВченоЇ     ради      Харківського      національного      університету      імені

В.Н.Каразіна     з     питання:     «Про     затвердження     кандидатур     голови
спеціалізовано.і. вчено.і. ради (штатного працівника Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційно.і. роботи
здобувача  кафедри  управління  та  адміністрування   Білоус   ЛіліЇ  Борисівни
«Енергоресурсні    чинники   управління    економічним   розвитком   регіону»
для здобутгя  ступеня  доктора  філософі.і.  з  галузі  знань  о7  -«Управління  та
адміністрування»     за     спеціальністю     о73     -     «Менеджмент»,     складу
спеціалізованоЇ  вчено.і. ради  та  порушення  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни
щодо створення спеціалізовано.і. вченоЇ ради університету з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9

Заслухавши    виступ   директора   ННІ   «Каразінська   школа   бізнесу»,
професора Александрова В. В. з питань:

1)  Про  затвердження  кандидатури  голови  спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради
(штатного    працівника    Харківського    національного    університету    імені
В. Н. Каразіна)    та    опонентів    дисертаційно.і.    роботи    здобувача    кафедри
управління та адміністрування Білоус Лілі.і. Борисівни «Енергоресурсні чинники
управління  економічним  розвитком  регіону»  для  здобуття  ступеня  доктора
філософі.і. з галузі знань о7 - «Управління та адміністрування» за спеціальністю
о73 -«Менеджмент»;

2)  про  затвердження  складу  спеціалізовано.і.  вченоЇ  ради  університету
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційно.і.
роботи   здобувача   кафедри   управління   та   адміністрування   Білоус   Лілі.і.
Борисівни;

3)  про  порушення  клопотання  перед  МОН  Укра.і.ни  щодо  створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради університету з  правом  прийняття до  розгляду та
проведення разового захисту дисертаці.і. Білоус ЛіліЇ Борисівни.

Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити кандидатури:
-  голови  спеціалізованоЇ вчено.і. ради університету з  правом  прийняття

до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ Білоус ЛіліЇ Борисівни
«Енергоресурсні  чинники  управління  економічним  розвитком  регіону»  для
здобуття   ступеня  доктора  філософі.і.  з   галузі   знань   о7  -  «Управління  та



адміністрування» за спеціальністю о73 - «Менеджмент» (штатного працівника
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна):

Портна Оксана Валентинівна, доктор економічних наук (спеціальність:
08.0.0..08 -іроші,  фінанси  і  кредит),  доцент,  професор  кафедри управління та
адміністрування навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу»,
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про голову ради:
1) У 2021 році не була членом спеціалізовано.і. учено.і. ради з правом прийняття
до  розгляду  та  проведення  разового  захисту  дисертаці.і.  на  здобуття  ступеня
доктора філософіЇ.
2) Пубтікаці.і. фахівця (3  публікаці.і. за останні 5 років з наукового напряму, за
яким підготовлено дисертацію здобувача):
1. Ні1оmе Т.,  Sokolova L., Рогtпа О., LySiak L., Вогеtskауа N.  smагt gгіd concept
aS  а  регSресtіVе  fог  the  deVelopment  of  Ukгаіпіап  епегgу  рlаtfогm  //  ІВІМА
BusinesS Rеvіеw. 2019. Vоl. 2019. Агt. 923814. (SСОРUS).
DОІ:  10.5171/2019.923814
URL: httрS://wWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85073067287&огіgіп=геsultslіst
2. Рогtпа О. V., ІегShоVа N. Y. U., ТегеShсhепkо D. А., КгуVуtskа О. R.  Economic
ЬusіпеSS  рагtпегshірS   Within   іпdustгу   4.0:   New  technologieS   іп  management  //
Мопtепеgгіп Joumal оfЕсопоmісs. 2021. Vol.17, ІS.1. Р.151-163. (SСОРUS).
DОІ:  10.14254/1800-5845/2021.17-l . l l
URL : httрs://WwW.SсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85102937286&огіgіп=геsultslіst
3. Рогtпа О. V., Іегshоvа N. Yu. Есо-mапаgеmепt of огgапіzаtіопs Within the gгееп
economy System // Acta іппоvаtіопs. 2020. Vоl. 35. Р. 81-93.
DOI 10.32933/Асtаіппоvаtіопs.35.6
URL : http ://уаddа. ісm. еdu.р1Л]аZtесh/е1еmепtЛ>Wmеtа 1. еlеmепt.Ьаztесh-7с3 ЬеfсЬ-
dЬ60-43е5-Ьс6а-Ьfd63690с430

та опонентів:
(1 ) Гур'янова Лідія Семенівна, доктор економічних наук (спеціальність:

08.00.11 -математичні методи, моделі та інформаційні технологі.і. в економіці),
професор,     професор     кафедри     економічно.і.     кібернетики     Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнещ.

дані про опонента:
1) У 2021 році не була членом спеціалізовано.і. вчено.і. ради з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2) Пубтікаці.і. опонента (3 публікаці.і. за останні 5 років з наукового напряму, за
яким підготовлено дисертацію здобувача):
1.        BogachkoVa  L.,  GuіуапоVа  L.,  USacheva  N.,  USacheva  І.  Conditions  and
Тгепds  of Gгееп Епегgу Development іп the Lагgеst EconomieS  of the РоSt-sоVіеt
Space  //  Lесtuге  Notes  іп  Nеtwогks  and  Sуstеms.  2021.  Vоl.   155.  Р.   152-163.
(SсорUs).



URL: httрS://WWW.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85097947440&огіgіп=геSultslіSt
2.       FаЬuS М., DuЬгоvіпа N., Guгуапоvа L., ChemoVa N., Zyma О. Stгепgthепіпg
financial   dесепtгаlіZаtіоп:   Dгіvег  ог  гіSk   fасtог  fог   SustаіпаЬlе   sосіо-есопоmіс
dеvе1орmепt  of tеггіtОгіеS?   //    ЕпtгергепеuгShір  and  SustаіпаЬі1іtу  ІSsuеs.  2019.
Vol. 7, ІS. 2. Р. 875-890. (sСОРUS).
DОІ:  10.9770/jеsі.2019.7.2(6)
URL : httрS://www.SсорuS.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-S2.0-
85076795992&огіgіп=геSultslіSt
3.        BogachkoVa L. Y., GuгуапоVа L. S., КhuгShudуап S.G. DeVelopment оfТоо1S
to   Suррогt   Decision   Making   іп   Evaluating   the   Регfогmапсе   of  State   Епегgу
Efficiency Ро1ісу (thе CaSe of RuSSian Rеgіопs) // The Leading Ргасtісе of DeciSion
Making іп Modem BuSinesS SуStеms.  2019. Р.151-168.
DОІ:  10.3763/аЬег.2009.0305
URL:httрS://wWw.еmега1d.соm/іпSіght/сопtепt/dоі/10.1108/978-1-83867-475-
520191017/fullЛіtml?utm_sоuгсе=ТгепdМD&utm_mеdіum=срс&utm_саmраіgп=Тh
е_Lеаdіпg_Ргасtісе_о f_Dесіsіоп_Маkіпg_іп_Моdеm_В usіпеsS_SуStеms  ТгепdМD
_1

(2)    Шевченко    Тетяна    іванівна,    кандидат    економічних    наук
(спеціальніqть:    08.00.06    -    економіка    природокористування    та    охорони
навколишнього середовища), доцент, доцент кафедри менеджменту факультету
економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету.

дані про опонента:
1)       У  2021   році  не  була  членом  спеціалізовано.і.  учено.і.  ради  з  правом
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
2)       Кандидатську дисертацію було захищено у 2011 році.
3)      Публікаці.і. опонента (3 публікаціЇ за останні 5 років з наукового напряму,
за яким підготовлено дисертацію здобувача):
1.   SheVchenko  Т.,  КгопепЬегg  J.  Management  of mаtегіа1  and ргоduсt  сігсulагіtу
potential aS ап арргоасh to орегаtіопаlіSе сігсulаг economy //  РгоgгеSS іп іпdustгіа1
Есо1оgу. 2020. Vоl.14, ІsS.1. Р. 30-57. (Sсорus).
DOI : 10.15 04Л'ІЕ.2020.105193
URL: httрS://wWw.SсорuS.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85079757722&огіgіп=геSults1іst
2.  SheVchenko Т., Lаіtа1а К., Danko Y. UпdегStапdіпg сопSumег Е-WаStе гесус1іпg
Ьеhаvіог:  іпtгоduсіпg  а  neW  economic  incentive  to  іпсгеаSе  the  collection  гаtеS  //
SustаіпаЬі1іtу. 2019. Vоl.11, ІSS. 9. Агt. 2656.
DОІ:httрs://dоі.огg/10.3390/sull09265,6
URL:httрS://wwW.mdрі.соm/2071-1050/11/9
3.   SheVchenko   Т.,   КоЬlіапskа   І.,   Магkоvа   О.   Waste   РогtаЬlе   ВаttегіеS   and
АссumulаtогS  Management  іп  Compliance  With  Еuгореап  Union  Rеquігеmепts  іп
Ukгаіпе:  РгеSепt  State  and  High  Ргіогіtу  ActiVitieS    //  Joumal  of ЕпVігопmепtаl
Management and Тоuгіsm. 2017. Vоl. 8, Іss.17. Р 232-246.
DОІ:httрS://dоі.огg/10.14505//jеmt.V8.1(17).22
URL:httрs://jоumа1S.аSегSрuЬlіShіпg.еu/jеmt/агtісlе/VіеW/1073



2)   Затвердити   склад   спеціалізовано.і.   вчено.].   ради   Харківського
національного   університету   імені   В.Н.Каразіна   з   правом   прийняття
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і. Білоус Лілі.і. Борисівни
«Енергоресурсні  чинники  управління  економічним  розвитком  регіону»  на
здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о73  -  Менеджмент  з
галузі знань о7 -Управління та адміністрування:

- Голова ради: Портна Оксана Валентинівна, доктор економічних наук
(спеціальність:  08.00.08 -гроші,  фінанси  і  кредит), доцент,  професор  кафедри
управління  та  адміністрування  навчально-наукового  інституту  «Каразінська
школа бізнесу», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

-Рецензент (1): Матюшенко ігор Юрійович, доктор економічних наук
(спеціальність:      08.00.03     -     економіка     та     управління     національним
господарством),   професор,   професор   кафедри   міжнародних   економічних
відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин
та   туристичного   бізнесу   Харківського   національного   університету   імені
В. Н. Каразіна;

- Рецензент (2): Бабенко Віталіна Олексі.і.вна, доктор економічних наук
(спеціальність    о8.00.11 -математичні    методи,    моделі    та    інформаційні
технологі.і. в економіці), професор, професор кафедри міжнародноЇ електронно.і.
комерці.і. та готельно-ресторанно.і. справи факультету міжнародних економічних
відносин  та  туристичного  бізнесу  Харківського  національного  університету
імені В. Н. Каразіна;

- Опонент (1):  Гур'янова Лідія  Семенівна, доктор  економічних наук
(спеціальність:    08.00.11    -   математичні   методи,   моделі   та   інформаційні
технологіЇ в економіці), професор, професор кафедри економічно.і. кібернетики
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

- Опонент (2): Шевченко Тетяна іванівна, кандидат економічних наук
(спеціальність:    08.00.06    -    економіка    природокористування    та    охорони
навколишнього середовища), доцент, доцент кафедри менеджменту факультету
економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету.

3)  Порушити   клопотання   перед  МОН  Укра.і.ни   щодо   створення
спеціалізовано.і. вчено.і. ради Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту
дисертаці.і.   Білоус   Лілі.і.   Борисівни    «Енергоресурсні    чинники   управління
економічним  розвитком  регіону»  на здобуття  ступеня  доктора  філософі.і.  за
спеціальністю   о73   -Менеджмент   згалузі   знань   о7   -Управління   та
адміністрування.


