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Інформація про наукові здобутки доцента кафедри фінансів Лабенка О.М., к.е.н., доц.  

№ 

з/п 

Тип Інформація 

1.  Наявність за останні 5-ть років 

наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз,  

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або WoS 

1) Kovalenko, V., Kovalenko, N., Labenko, O., 

Faichuk, O., Faichuk, O. 

57202515259;57216153667;57006818000;572161

50582;57216150581; 

Bioenergy sustainable development: Achieving the 

balance between social and economic aspects 

(2020) E3S Web of Conferences, 154, art. no. 

07008, .  

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-

85082724954&doi=10.1051%2fe3sconf%2f20201

5407008&partnerID=40&md5=28d94cca7699010

bed4a76ab6b92787f 

DOI: 10.1051/e3sconf/202015407008 

 

2) Lescheva, M., Ivolga, A., Labenko, O. 

State support of agricultural production in 

emerging countries as a tool to ensure food 

security 

(2017) Establishing Food Security and 

Alternatives to International Trade in Emerging 

Economies, pp. 55-73.  

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-85028825424&doi=10.4018%2f978-1-5225-

2733-

6.ch003&partnerID=40&md5=eaf3136499173122

484a98da6e324a08 

DOI: 10.4018/978-1-5225-2733-6.ch003 

 

3) Serhii Kostornoi, Olena Yatsukh, Volodymyr 

Tsap, Ivan Demchenko, Natalia Zakharova, 

Maksym Klymenko, Oleksandr Labenko, 

Victoriya Baranovska, Zbigniew Daniel, Wioletta 

Tomaszewska-Górecka TAX BURDEN OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 

UKRAINE (2021) Agricultural Engineering, 

vol.25 no.1 pp.157-169. 

 

4) Kuzmenko, S.,Perederiy, N, Labenko, O. 

Market trends of oilseeds production in Ukraine, 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2016: 

THE AGRI-FOOD VALUE CHAIN: 

CHALLENGES FOR NATURAL RESOURCES 

MANAGEMENT AND SOCIETY, MAY 19-20, 

2016 

WOS:000391174500005 

 

5) Nataliya Kovalenko, Taras Hutsol, Oleksandr 



Labenko, Szymon Glowacki, Dmytro Sorokin 

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL 

SUBSTATIATION OF PRODUCTION OF 

HYDROGEN / June 2021, Environment 

Technology Resources Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference 

1:127-131, DOI: 10.17770/etr2021vol1.6540 

 

2.  Наявність не менше п’яти  

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  

 

3.  Наявність виданого підручника чи 

наявність посібника або 

монографії  

1) Фінансово-економічний механізм 

ефективного функціонування аграрних 

підприємств України [Текст]: монографія / [Л. 

М. Худолій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, 

проф. Л. М. Худолій ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Київ : 

Компринт, 2017. - 266 с. 

2)Формування біоекономічного потенціалу 

сільського господарства України в умовах 

ризиків кліматичних змін [Текст] : монографія / 

А. Д. Діброва [та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви ; 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. - Ніжин : 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. - 256 с. - 

ISBN 978-617-640-321-0  

3)Практична підготовка студентів, збір даних в 

сільськогосподарських підприємствах та 

студентоцентроване навчання: найкращий 

досвід університетів-партнерів проекту 

Erasmus+ TOPAS. Навчальний посібник. 2021. 

140 c.  

4)Handbook on best practices in students’ 

placements, farm data collection and student-

centered learning. Кyiv : Fenix, 2020.  144 р 

4.  Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про 

присудження наукового звання  

 

5.  Участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання «суддя міжнародної 

категорії» 

ERASMUS+ № 585603-EPP-1-2017-1-DE-

EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3299/001-001) «ВІД 

ТЕОРЕТИЧНО- ОРІЄНТОВАНОГО ДО 

ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ У АГРАРНІЙ 

СФЕРІ/TOPAS» 

DAAD проект "Діджиталізація освіти в 

аграрних університетах – Німецько-

Українсткий проект співпраці 2019-2022" 

(Projekt-ID: 57514792) 

6.  Проведення навчальних занять зі 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний 

рік  

Finance (theory) – 120 год. 



7.  Робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад НАЗЯВО, або 

Акредитаційних комісій, або їх 

експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради в вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-методичної комісії 

(підкомісій) з вищої освіти МОН 

 

8.  Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 

наукового видання  

1. Керівник наукової теми «Ключові напрямки 

аграрного та сільськогосподарського розвитку 

через розвиток співпраці: допоміжне 

дослідження стратегії співробітництва в галузі 

розвитку сільського господарства України” в 

рамках проекту з Корейським інститутом 

сільськогосподарської економіки, згідно 

договору №15/34 від 30 липня 2021 року та 

додаткової угоди №1 від 29 вересня 2021р. 

 

2. Член редколегії: Журнал «Біоекономіка та 

аграрний бізнес» (Україна) 

9.  Керівництво школярем, який 

зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів ІІ-ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідних робіт – членів 

Національного центру «МАН 

України»; участь у журі олімпіад 

чи конкурсів «МАН України» 

 

10.  Організація роботи у ЗО на 

посадах керівника (заступника 

керівника) 

ЗО/інституту/факультету/відділенн

я (наукової установи) 

/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувача вищої освіти підрозділу 

/відділу (наукової установи) 

/навчально-методичного 

управління 

(відділ)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу / вченого секретаря 

закладу освіти 

(факультету/інституту)/відповідал

ьного секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

Директор науково-навчального центру 

міжнародної діяльності НУБіП України 

 



11.  Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не 

менше 3-х разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 

12.  Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та /або 

патентів загальною кількість два 

досягнення   

 

13.  Наявність видатних навчально-

методичних посібників /посібників 

для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування  

 

14.  Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на І етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади(Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету /журі 

Всеукраїнських студентських 

олімпіад (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт). або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком /проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Параолімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіон світу, 

Європи, Європейських іграх, етап 

Кубку світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання роботи 

тренера , помічника, тренера 

національної збірної 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.  Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількість не менше 5-ти 

публікацій  

 

1) Податки для села - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-dlya-

sela/ 

 

2) Чи стануть українці щасливішими від 

підвищення «мінімалки» - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/stanut-li-

ukraintsy-schastlivee-ot-povysheniya-minimalki/ 

 
3) Розірвати замкнене коло податкової реформи 

- https://agroportal.ua/ua/views/blogs/razorvat-

zamknutyi-krug-nalogovoi-reformy/ 

 

4) Податки в АПК: навіщо потрібні реформи - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-v-apk-

zachem-nuzhny-reformy/ 

 

5) Утримання соціальної інфраструктури - 

агрохолдингами: потреба часу чи підкуп 

орендодавця? - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/soderzhanie-

sotsialnoi-infrastruktury-agrokholdingami-

potrebnost-vremeni-ili-podkup-arendodatelya/ 

 
6) Лікуємо подорожником - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/lechim-

podorozhnikom/ 

 
7) Чи думаємо ми про наступні покоління? - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/dumaem-li-

my-o-sleduyushchikh-pokoleniyakh/ 

 
8) Забруднення навколишнього середовища: 

аграрна ціна питання - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/zagryaznenie-

okruzhayushchei-sredy-agrarnaya-tsena-voprosa/ 

 

9) Екосистемні послуги: чи готові ми платити за 

їх якість та наявність? - 

https://agroportal.ua/ua/views/blogs/ekosistemnye-

uslugi-gotovy-li-my-platit-za-ikh-kachestvo-i-

nalichie/ 

 

16.  Участь у професійних об’єднаннях 

за спеціальністю  

Член Європейської асоціації економістів 

навколишнього природного 

середовища(European association of 

environmental and recourse economists) 

17.  Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше 5-ти років  

 

18.  наукове консультування установ,  

file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d1)%20Податки%20для%20села%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-dlya-sela/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d1)%20Податки%20для%20села%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-dlya-sela/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d1)%20Податки%20для%20села%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-dlya-sela/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d1)%20Податки%20для%20села%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-dlya-sela/%0d
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/stanut-li-ukraintsy-schastlivee-ot-povysheniya-minimalki/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/stanut-li-ukraintsy-schastlivee-ot-povysheniya-minimalki/
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d4)%20Податки%20в%20АПК:%20навіщо%20потрібні%20реформи%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-v-apk-zachem-nuzhny-reformy/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d4)%20Податки%20в%20АПК:%20навіщо%20потрібні%20реформи%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-v-apk-zachem-nuzhny-reformy/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d4)%20Податки%20в%20АПК:%20навіщо%20потрібні%20реформи%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-v-apk-zachem-nuzhny-reformy/%0d
file:///C:/Users/oleksandrlabenko/Downloads/%0d4)%20Податки%20в%20АПК:%20навіщо%20потрібні%20реформи%20-%20https:/agroportal.ua/ua/views/blogs/nalogi-v-apk-zachem-nuzhny-reformy/%0d
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/soderzhanie-sotsialnoi-infrastruktury-agrokholdingami-potrebnost-vremeni-ili-podkup-arendodatelya/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/soderzhanie-sotsialnoi-infrastruktury-agrokholdingami-potrebnost-vremeni-ili-podkup-arendodatelya/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/soderzhanie-sotsialnoi-infrastruktury-agrokholdingami-potrebnost-vremeni-ili-podkup-arendodatelya/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/lechim-podorozhnikom/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/lechim-podorozhnikom/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/dumaem-li-my-o-sleduyushchikh-pokoleniyakh/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/dumaem-li-my-o-sleduyushchikh-pokoleniyakh/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/zagryaznenie-okruzhayushchei-sredy-agrarnaya-tsena-voprosa/
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/zagryaznenie-okruzhayushchei-sredy-agrarnaya-tsena-voprosa/


підприємств, організацій протягом 

не мене двох років  

19.  інше (для ПТО)  

 


