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Науковий 

ступінь 

Кандидат економічних наук (2008) 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  

діяльності) 

Вчене звання Доцент кафедри менеджменту (2011) 

Посада Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Напрями 

наукових 

досліджень 

Управління ресурсами та витратами; фінансовий та інвестиційний 

менеджмент; економіка та врядування; публічна служба; управління 

витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства 

Освіта 1998 – повна вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація 

економіст, Східноукраїнський державний університет 

 

Досвід роботи 2003 – 2004 – асистент кафедри менеджменту Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; 

2004 –2007 – старший викладач кафедри менеджменту Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; 

2008 – 2011 – доцент кафедри менеджменту Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; 

2011 – по теперішній час – доцент кафедри публічного управління, 

менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля 

Основні курси, 

що викладає 

Економіка та врядування, Публічна служба, Управління ресурсами і 

витратами, Операційний менеджмент, Фінансовий та інвестиційний 

менеджмент 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2020 – ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". Навчально-науковий інститут 

менеджменту та освіти дорослих, підвищення кваліфікації за програмою 

"Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в 

умовах інтенсивного використання цифрових технологій" (Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації № КР 04635922/000466-20) 

2020 – СНУ ім. В. Даля, підвищення кваліфікації "Публічна служба", тема 

"Особливості організації та функціонування публічної служби: зарубіжний та 

вітчизняний аспекти" (Свідоцтво ПК020707714/001232-20) 

2020 – Платформа масових відкритих он-лайн курсів Prometheus. Києво-Могилянська 

академія. Курс "Фінансовий менеджмент". Сертифікат виданий 12.05.2020. 

Автентичність сертифікату.  

URL: 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c39e00a359d841d280676a8aa9c10a

bb 

2020 – Acquisition of the international experience. International Scientific Conference 

"Information potential of socioeconomic development of the state and regions". 

April 20th, 2020, Gromadka, Poland. Certificate of participation. 

2015 – Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій 

Університету економіки і права "КРОК", курс за підтримки Центру 

інноваційних методів навчання Школи менеджменту та права Цюріхського 

університету прикладних наук у рамках Проекту інституційного партнерства 

Швейцарського національного фонду   "Сертифікація викладачів 

дистанційного навчання "e-Tutor" (Сертифікат №096115)  
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http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/c7/84/c784e0ec-4315-42ff-9b3b-49fff9468602/2020_khristenko_lm_pidvishchennia_kvalifikatsiyi_snu.pdf
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https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c39e00a359d841d280676a8aa9c10abb
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http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/4e/e1/4ee192de-6f37-48b0-ba48-394170abd989/2015_khristenko_lm_pidvishchennia_kvalifikatsiyi_krok.jpg


2015 – Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля, 

підвищення кваліфікації, тема "Інформаційні і комунікаційні технології 

дистанційного навчання: e-Tutor" (Свідоцтво 12СПК 137398); 

2014 – Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля, 

підвищення кваліфікації "Створення дистанційних курсів на платформі 

MOODLE", тема "Розробка дистанційного курсу в системі MOODLE з 

дисципліни "Управління ресурсами і витратами" (Свідоцтво 12СПК 920250) 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

Консультування ТОВ "НПП "Зоря", м. Рубіжне. Договір № 1954 від 

24.10.2017 р. 

 

Володіння 

іноземними 

мовами  

Англійська мова (Examination Center Universal test, ECL Authorised Exam 

Centre, Kyiv сертифікат В2 (англійська мова) № 000525397, виданий 2019 р.) 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, 

бюро, проекти, 

участь у 

професійних 

об’єднаннях 

тощо) 

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка економістів 

України" 

 

Основні 

публікації 

(Відповідно до 

пп. 1, 2, 3, 13, 15 

Ліцензійних 

умов) 

 

Загальний 

список 

публікацій 

1) наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

Morhachov I., Koreniev E., Chorna O., Khrystenko L. Regional Regulation of Investment 

Activity in Developing Countries: Example of Ukraine, Management Theory and Studies 

for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 2: 168–182.  

DOI: 10.15544/mts.2019.15 

 

2) наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Чорна О. Ю., Христенко Л. М. Питання розроблення проєктів розвитку 

об’єднаних територіальних громад. Приазовський економічний вісник: 

Електронний науковий журнал, 2020. 2(19), С. 164–170. 

DOI: 10.32840/2522-4263/2020-2-28 

 

2. Христенко Л. М., Чорна О. Ю. Публічні фінанси та фінансовий менеджмент у 

публічній сфері: сутність понять, відмінні риси та особливості системних складових. 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

2020. № 2 (258). C. 96–102. 

DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-96-102  

 

3. Білоус Я. Ю., Галгаш Р. А., Христенко Л. М. Запровадження партисипаторного 

бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України. Науковий погляд: 

економіка та управління: Вид-во Університет митної справи та фінансів, Дніпро, № 

4 (62), 2018. с. 79 – 86. 

DOI: 10.32836/2521-666X/2018-4-62-11 

 

4. Христенко Л. М. Концептуальні основи механізму побудови системи захисних 

заходів в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

2017. № 6 (236). С. 235–241. 

 

5. Христенко Л. М. Значення небезпек, загроз і ризиків у формуванні витрат на 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6 (230). С. 175–181. 
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6. Христенко Л. М. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємства. 

Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. 

Кондратюка. Економіка і регіон. 2015. №6 (55). С. 115–119. 

 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

 

1. Христенко Л.М., Кірієнко Т.А. Особливості й значення фінансового механізму 

для ефективного функціонування і розвитку закладів охорони здоров’я в умовах 

медичної реформи на засадах автономізації: У кн.: Проблеми та перспективи 

розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / 

Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла 

(Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. 354 с. (С. 177–202)  

2. Христенко Л. М. Управління витратами на забезпечення економічної безпеки 

підприємства. У кн.: Економічна безпека: держава, регіон, підприємство 

: монографія. У 3-х т. Т. 3 / За заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава 

: ПолтНТУ. 2019. 399 с. (С. 289-326) 

3. Христенко Л.М. Технології оцінювання ефективності управління підприємством. 

У кн.: Технології управління сучасним промисловим підприємством: монографія / 

Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Г.О. Надьон [та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко. 

Луганськ: Промдрук, 2013. 390 с. С. 245-315. 

4. Погорелов Ю.С., Христенко Л.М., Алєйніков А.А., Макухін Г.А. Управління 

витратами підприємства (рекомендовано МОН України гриф  №1/ІІ-11692 від 

21.12.2010): навч. посіб. / За заг. ред. Г.В. Козаченко. Луганськ. НОУЛІДЖ, 2011.  

628с. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій / 

практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління ресурсами і витратами» Ч.1. (для 

слухачів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» денної та 

заочної форми навчання / Укл. Л.М. Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2020. – 84 с.      

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління 

ресурсами і витратами» (для слухачів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього 

рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання) / Укл. Л.М. Христенко. 

Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 

2020. – 50 с.      

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Управління 

ресурсами та витратами" (для студентів спеціальності 073 "Менеджмент") / Укл. Л.М. 

Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету ім. 

В. Даля, 2017. 65 с.      

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни 

"Управління ресурсами і витратами" (для студентів спеціальності 073 

"Менеджмент") / Укл. Л.М. Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля, 2018. 67 с.      

5. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» (для 

слухачів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня «магістр» денної та 

заочної форми навчання). Частина 1 / Укл. Л.М. Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2020. 126 c. 

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Фінансовий 

та інвестиційний менеджмент" (для студентів спеціальності 073 "Менеджмент") 

/Укл. Л.М. Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного 

університету ім. В. Даля, 2018. 103 c. 

7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий та 

інвестиційний менеджмент" (для студентів спеціальності 073 "Менеджмент") /Укл. 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3538
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3848
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3848
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3848
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3612
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3612
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3613
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3611
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3611
http://46.250.119.136/metod/01-04-2020/%D0%A3%D0%A0%D0%92_%D0%9A%D1%83%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%B1_2019.doc
http://46.250.119.136/metod/01-04-2020/%D0%A3%D0%A0%D0%92_%D0%9A%D1%83%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%B1_2019.doc
http://46.250.119.136/metod/01-2019/%D0%A3%D0%A0%D0%92_%D0%9C%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_2018.doc
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