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Документ про науковий ступінь, 

спеціальність, тема роботи, рік 

Диплом кандидата економічних наук ДК 

№051006 28.04.2009 

Спеціальність 08.00.08 

Тема: «Забезпечення функціональної 

достатності ресурсного потенціалу банків» 

Інформація про державні нагороди та почесні 

звання 

Грамота Харківської обласної ради за 

сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм, відданість справі, вагомий 

внесок у підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів для вітчизняної банківської 

системи; 

грамота та срібна пам’ятна медаль від  АТ 

«Ощадбанк» за вагомий внесок у 

підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів для банківської системи 

України 

Дата, з якої працює в інституті 1.09.2022 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової 

роботи. Тип 

науково-педагогічний 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової 

роботи. Років 

20 

ОК, які викладає НПП Управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Відомості про підвищення кваліфікації 1. Всеукраїнське науково-педагогічне 

підвищення кваліфікації Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

на тему «Парадигма вищої освіти в умовах 

війни та глобальних викликів XXІ 

століття» (2022 р.) в обсязі 180 год. (6 

кредитів). 

2. Сертифікат про успішне опанування 

освітнього модулю «Адвокатування 

європейських правил конкуренції» 

в межах програми Еразмус+ Жана Моне 

обсягом 40 академічних годин (1,3 кредити 

ЄКТС) (18-22 липня 2022 р.)  



 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника (за 

останні п’ять років) 
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. Торяник Ж. І., Шевченко В. І., Бенбенок А. В. 

Напрями вдосконалення системи трейд-маркетингу у 

компаніях пивної галузі (English). Modern Economics. 

2022. № 33(2022). С. 125-131. DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon.V33(2022)-16. 

2. Торяник Ж. І., Топалова С. О., Швидка О. Б 

Соціальне підприємництво в університетах: зв’язок 

теорії та практики. Modern Economics. 2021. № 

27(2021). С. 208-213. DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-29.  

3. Torianyk Zhanna Stratagic Solution of Staff Turnover 

in Banking Institution/ Iziumtseva Nataliia, Torianyk 

Zhanna, Shevchenko Victoriia // Збірник наукових 

праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики» (ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-

8770 ) ХННІ ДВНЗ «УБС». – 2019. – Том 4, №27 – С. 

31–40 

4. Torianyk Zhanna. PERSPECTIVES FOR 

DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR IN 

UKRAINE / Zhanna Torianyk, Viktoriia Shevchenko, 

Liliia Nedviga // Приазовський економічний вісник. – 

№6(17). – 2019. – С. 346 – 351. 

5. Торяник Ж.І. Організаційно-теоретичні основи 

управління проблемними активами банківських 

установ / Ж.І. Торяник, В.В. Федоренко //  

 Інфраструктура ринку. Електронний науково-

практичний журнал.–  Випуск 36. –  Одеса. –  2019 

[Електронний режим доступу] http://www.market-

infr.od.ua/uk/36-2019 

6. Торяник Ж.І., Ковальчук Ю.С. Репутаційна та 

економічна безпека банків: сутнісна характеристика 

та складові [Електронний ресурс] / Ж.І. Торяник, 

Ю.С. Ковальчук // Приазовський економічний вісник. 

– 2018. – № 5 (10). – Режим доступу до ресурсу: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10 

7. Торяник Ж.І., Копилець В.І. Методичні підходи до 

оцінювання конкурентоспроможності банку та 

банківських послуг [Електронний ресурс] / Ж.І. 

Торяник, В.І. Копилець // Економіка та суспільство. – 

2018. – № 19. – Режим доступу до журналу: 

http://economyandsociety.in.ua 

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 

Торяник Ж.І., Торяник І.В. Міжнародні економічні та 

суспільні  відносини: стан, проблеми,  перспективи 

розвитку:  монографія /за ред. Л.М. Савчук, М.В. 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/72.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/72.pdf
http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019
http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019


монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

Корнєєва. – Дніпро:  Пороги,  2021. – 488с. (Розділ 2. 

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в 

Україні: здобутки та виклики – С.38–69). 

 

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/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. 2 посібника для самостійної роботи, 2 конспекту 

лекцій з курсів «Маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент» 

2. Морозова Н.Л., Торяник Ж.І., Ізюмцева Н.В. 

Навчально-методичне забезпечення переддипломної 

практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 

073 "Менеджмент". Х., ННІ «Каразінський 

банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна,  2022. – 

18 с.   

3. Дистанційні курси з дисциплін: Маркетинг (2020), 

Управління якістю та конкурентоспроможністю 

(2020, сертифікат), УБС студія «Лідерство та 

командна робота» (2021), Бакалаврський тренінг 

(семінар) (2021), Теорії управління та концепції 

бізнесу (2022) 

4. Торяник Ж.І. (2018) Опорний конспект лекцій з  

дисципліни “Маркетинг” (для студентів 2-3 курсу 

денної форми навчання спеціальностей 071- Облік та 

оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 – Менеджмент) 
 

5. Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня (за останні 

п’ять років) 

 

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 

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; 

 

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. Наукове консультування 

підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

 

11. 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. Torianyk Zh., Shevchenko V. TRADE MARKETING 

IN MODERN CONDITIONS /  Сучасний стан, 

проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово- 

кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції 

(Україна, м. Харків, 20 травня 2022 року) 

[електронний ресурс]. – Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2022. – С. 223-226. 

2. Торяник Ж.І.,  Лугарь Є., Ігнатова Д. Залучення 

талантів в епоху трансформації.  The III International 

Science Conference «Interaction of society and science: 

problems and prospects», October 05 – 08, 2021, 

London, England. Р.180-184. 

3. Торяник Ж.І., Лугарь Є.В., Чечеринда С.С. 

Управління добробутом співробітників в умовах змін  

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та 

суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 23 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 

2021. С.33–35. 

4. Torianyk Zhanna, Shevchenko Victoriia 

Ukrainian competitiveness in the context of european 

integration processes 

// Actual trends of modern scientific research. 



Proceedings of the 10th International scientific and 

practical conference. MDPC Publishing. Munich, 

Germany. 2021. Pp. 361-365. URL: 

https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-actualtrends-of-modern-

scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-

germaniyaarhiv/ 

5. Торяник Ж.І., Торяник І.В., Солопіхіна М.В. Реалії 

вітчизняного бізнесу у досягненні цілей сталого 

розвитку / Сучасне управління організаціями: 

концепції, цифрові трансформації, моделі 

інноваційного розвитку : збірник тез доповідей I 

Міжнародної науково-прак- 

тичної конференції (Україна, м. Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний  

ресурс]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 

С.128-131 

6. Торяник Ж.І., Бенбенок А.В. Сучасні проблеми та 

тенденції використання трейд-маркетингу на 

вітчизняних підприємствах /  Сучасне управління 

організаціями: концепції, цифрові трансформації, 

моделі інноваційного розвитку : збірник тез 

доповідей I Міжнародної науково-прак- 

тичної конференції (Україна, м. Харків, 25 листопада 

2021 року) [Електронний  

ресурс]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 

С.125-128. 

12. Проведення навчальних занять 

із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

13. Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II 

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 постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Менеджер»; 

Студентка Савіна А. Л., гр. 303-М, Диплом І ступеню 

на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (2020 р.) 

Студентка Савіна А.Л. гр. АМ-41Б, диплом ІІІ 

ступеня, Регіональний конкурс (2021 р.) 

 

14. 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 

 

https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actualtrends-of-modern-scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-germaniyaarhiv/
https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actualtrends-of-modern-scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-germaniyaarhiv/
https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actualtrends-of-modern-scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-germaniyaarhiv/
https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actualtrends-of-modern-scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-germaniyaarhiv/


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) 

15. Діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

член громадської організації  «Українська асоціація 

викладачів і дослідників європейської інтеграції», 

сертифікат видано 26 травня 2022 року 
16. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 

 


