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

тема "Особливості організації та функціонування публічної служби: 

зарубіжний та вітчизняний аспекти" (Свідоцтво ПК020707714/001232-20) 

(6 кредитів ЄКТС) 

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

Могилянська академія. Курс "Фінансовий менеджмент". Сертифікат 
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виданнях, включених до переліку фахових видань України: 

 

1. Aranchiy V., Ganushchak-Efimenko L., Khrystenko L., Shkoda M., Hnatenko I., 

Fastovets N. Modeling of integrated assessment of the effectiveness of management 

of the financial position of business entities. Financial and credit activities: problems 

of theory and practice. 2022, №1(42). Р. 259–270.  

DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3526 

Внесено до наукометричної бази Web of Science 

2. Mazur N., Khrystenko L., Pásztorová Ja., Zos-Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., 

Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of 

Enterprises. Tem Journal – Technology, Education, Management, Informatics. 

Volume 10, Issue 4. 2021, Pages 1605-1609   

DOI: https://doi.org/10.18421/TEM104-15 
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3. Христенко Л. М., Дмитровський Н.В. Теоретико-прикладні аспекти 
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реалізації операційної діяльності господарчого суб’єкта. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 
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DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-270-6-106-114 

4. Христенко Л.М., Крамчанінова А.О., Швецова О.В. Вплив глобальних 
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національного аграрного університету. 2020. №3(85). С. 55–60 

DOI: 10.32845/bsnau.2020.3.9 
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економічної конкуренції. Вісник Східноукраїнського національного університету 
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національного університету імені Володимира Даля, 2020. № 6 (262). C. 124–135. 
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Електронний науковий журнал, 2020. 2(19), С. 164–170. 
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складових. Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, 2020. № 2 (258). C. 96–102. 

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

10. 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 

Внесено до наукометричної бази Web of Science 

11. 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 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5,0 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
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other. Security management of the XXI century : national and geopolitical aspects. 

Issue 3: collective monograph / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. Czech 

Republic. 2021. 403 p. (P. 203–211) 

2. 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)  

3. 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) 
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В. Даля, 2021. – 88 c. (Свідоцтво №8630) 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Управління ресурсами і витратами» Ч. 2 

(для слухачів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня « бакалавр» 

денної та заочної форми навчання). / Уклад.: Л.М. Христенко. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. 80 c. (Свідоцтво 8602) 

3. 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 СНУ ім. 

В. Даля, 2020. 84 с.  (Свідоцтво 8398)    

4. 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. (Свідоцтво №8248)      

5. 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. 

(Свідоцтво 7895) 

6. 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. 

(Свідоцтво 7896) 

7. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» 

(для слухачів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня «магістр» 

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/123456789/3613
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
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
http://46.250.119.136/metod/01-2019/%D0%A3%D0%A0%D0%92_%D0%9C%D0%A0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82i%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_2018.doc
http://46.250.119.136/metod/01-2019/%D0%A3%D0%A0%D0%92_%D0%9C%D0%A0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82i%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_2018.doc
http://46.250.119.136/metod/01-04-2020/%D0%9A%D0%9B_%D0%A4%D1%82%D0%B0I%D0%9C_%D0%A71_2019.docx


денної та заочної форми навчання). Частина 1 / Укл. Л.М. Христенко. 

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

Даля, 2020. 126 c. (Свідоцтво №8249) 

8. 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. 

(Свідоцтво №789) 

9. Методичні рекомендації до самостійної роботи 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. 86 c. (Свідоцтво №7898) 

10. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Публічна служба» (для студентів спеціальності 281 «Публічне управління і 

адміністрування» освітнього рівня «магістр» денної та заочної форми 

навчання) / Уклад.: Л.М. Христенко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2018. 27 с. (Свідоцтво №7921) 

 

12) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій: 

 

1. Khrystenko L., Chorna O. Adding attractiveness criteria to the general assessment 

of the capacity level of territorial communities as required by a “human-centred 

approach” in conducting the decentralization reform. European reforms bulletin. 
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