
Викладає дисципліни:.Ринок фінансових послуг (18); Управління фінансовими ризиками (12);  

Облік і звітність за міжнародними стандартами (12); Міжнародні стандарти в
обліку і аудиті (18); Фінансовий ринок (34); Облік і аудит (34) 
№ показника

наукової
активності.

Пояснення

1 Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 
1. Lepyokhina E. The Impact of Inflation Volatility on an Enterprise’s Innovation Strategy (Vplyv
volatylnosti infliatsii na innovatsiinu stratehiiu pidpryiemstva).  International Journal of Innovative
Technology  and  Exploring  Engineering  (IJITEE) /  Dikiy  A. Lepyokhina  E.,   Nikolaienko  Y.,
Kochevoi M., Kolomina O., Shuplat O. – Volume-8 Issue-12, October, 2019   (S. 193 – 197)
 https  ://  www  .  ijitee  .  org  /  download  /  volume  -8-  issue  -12/  

2 Наявність наукових публікацій включених до переліку фахових видань України: 
1.Лепьохіна О.В. Региональная инновационно инвестиционная политика в машиностроении / 
О.В.Лепьохіна // Соціально – економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної 
інтеграції. – 2014. - № 13 (2). – Т. 1. – С. 45-48.
2.Лепьохіна О.В. Инвестиционные процессы как способ модернизации промышленности 
Херсонской области / О.В. Лепьохіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки і 
інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ, 2014. 
Вип.1(10, том 1). – С.120 - 125. (журнал представлено у міжнародній науко метричній базі 
даних Index Copernicus).
3. Лепьохіна О.В. Міжнародні фінанси у забезпеченні розвитку територій і галузей України / 
О.В. Лепьохіна, Г.М. Швороб // Вісник Херсонського національного технічного університету.
– 2014. - №2 (49). – С.121-125. (журнал представлено у міжнародній наукометричній базі 
даних Index Copernicus).
4.Лепьохіна О.В. Фінансові аспекти державного регулювання ринку продукції 
сільськогосподарського машинобудування / О.В. Лепьохіна, Г.М. Швороб // Вісник 
Херсонського національного технічного університету. –  2014. - №4 (51). – С.235-241. 
(журнал представлено у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
5.Лепьохіна О.В. Раціональне управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського 
підприємства / О.В. Лепьохіна // Бізнес-Навігатор: Науково–виробничий журнал. – 2014. - № 
2(34). – С. 171-175
6.Лепьохіна О.В. Оценка финансово – экономических рисков инвестирования в 
агропромышленный комплекс Украины / О.В.Лепьохіна // Бізнес-Навігатор: науково – 
виробничий журнал. – 2016. - № 2 (39) . – С. 156-160.

3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН 
або монографії:
Навчальні посібники:
1. Ринок нерухомості та іпотека: Підручник /   [М.А. Коваленко, Ю.М. Сафонов, О.В. 
Лепьохіна, Т.О. Мацієвич]. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. - 300 с.

Лепьохіна  Олена  Ваславіївна –  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор
кафедри фінансів, обліку іта оподаткування.
 В 1997р. закінчила Факультет перепідготовки Херсонського державного технічного 
університету, Спеціальність: облік і аудит, Кваліфікація: економіст.  
Кандидат економічних наук,2011 р.; спеціальність: 08.00.04  -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертація на тему: «Підвищення 
прибутковості машинобудівного підприємства».
Доктор економічних наук, 2017 р.; спеціальність: 08.00.05 -   розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка. Дисертація на тему: «Економічний розвиток 
сільськогосподарського машинобудування Причорноморського регіону в умовах 
структурних трансформацій».
Стажування та підвищення кваліфікації.
1. Херсонська обласна дирекція публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк
Аваль»  30.10.2014.Тема:  «Оновлення  та  розширення  знань,  формування  нових
професійних компетенцій в науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності»
2.The  International  Scientific  Internship  «Methodology  nd  Innovative  Business  Tools  of
Foresight Management». Certificate of Completion № 1016. 24 – 30 October, 2017, 
Georgia.
3.«Adaptation of science, education  and business to world innovative megatrends» October 1 -
6, 2018. Греція. 

https://www.ijitee.org/download/volume-8-issue-12/


№ показника
наукової

активності.
Пояснення

Монографії:
1. Лепьохіна О.В.  Моделювання системи розвитку якісного машинобудування в регіоні. 
Організаційно – економічні засади інформаційного забезпечення економіки: колективна 
монографія / ред. Г.Ф. Сімчук. – Рівне: НУВГП, 2018. – 243 с.  р. 3.1 (С.119-132)      
2. Лепьохіна О.В. Індикатори ефективності використання інноваційного потенціалу 
підприємств Херсонської області  Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку регіону: колективна монографія /  / [Під . ред. М.В.Шарко–Херсон  В-
во «ПП Вишемирський В.С.», 2018. –338 с.  розділ 2, п. 2.2 – 0,48 д.а.С. 82 – 93.
3.  Lepokhina O. Innovation as a factor of the economy financial development. FORESIGHT 
MANAGEMENT: FORMATION AND TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS 
ORGANIZATIONS: International collective monograph Volume 1 / Lepokhina O., Prokhorchuk 
S. ; Reviewers: L. Kadagishvili, N. Tkachenko. – Promotion agency «MP Group ». 9. Apakidze str. 
Tbilisi. Georia. 2017. -  270 p. s 4.4 (S. 99 – 109)
4. Лепьохіна О.В. Маркетинговые аспекты отраслевого развития. Monograph:  «Adapta-tion of 
Science, Educa-tion and Business to World Innovative 
Megatrends». Science and Innovation Center, Ltd. St. Louis, Missouri, USA,ISSN International 
Centre, Ulrich, Google Scholar, WorldCat, 2018 р. Minutes of the meeting of the Presidium of 
International Academy of Information Science (IAIS) № 9, September 12, 2018. – 296 p. розділ 2, 
п.2.4.С.63 – 72.
5.Лепьохіна О.В. Нерухомість підприємства як джерело ресурсів його розвитку. Ресурси 
розвитку регіону: фінансові аспекти: колективна монографія / За гол. ред. д.е.н., професора 
М.А. Коваленка. – Херсон: ХНТУ, 2016. – 208 с.  р. 2.4 (С.77-85)
6.Лепьохіна О.В.  Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та 
перспективи для України: колективна монографія [Під . ред. В.І.Покотилової –Херсон  В-во 
«ПП Вишемирський В.С.», 2015. – 180 с. С. 117-126 
7.Лепьохіна О.В. Організаційні засади інтеграції освіти, науки і виробництва. Вища освіта, 
наука, виробництво: теорія і практика інтеграції у сфері фінансів: колективна монографія / За 
гол. ред. д.е.н., професора М.А. Коваленка. – Херсон: ХНТУ, 2015. – 172 с. р. 3.5 (С.137-144)
8. Лепьохіна О.В. Аналіз ринку сільськогосподарської техніки та сільськогосподарського 
машинобудування. колективна монографія /  / [Під . ред. М.В.Шарко–Херсон  В-во «ПП 
Вишемирський В.С.», 2017. –266 с. –п.2.5 С. 106-118.
9.Лепьохіна О.В. Стратегічні напрями подальшого розвитку сільськогосподарських 
машинобудівних підприємств. Формування сталого розвитку економіки: колективна 
монографія /  / [Під . ред. М.В.Шарко–Херсон  В-во «ПП Вишемирський В.С.», 2014. –218 с. 
–п.4.2 С. 142-148

8 член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 
видань України 
член редакційної колегії Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор»

10 Організаційна робота у закладах освіти:
- заступник завідувача кафедри фінансів, обліку і оподаткування з наукової роботи,

12 Присудження наукового ступеня доктора - вересень 2017 р.  

13 Наявність авторських свідоцтв:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Оценка финансово – економических 
рисков инвестирования в агропромышленный комплекс Украины», №67764 від 13.09.2016 р., 
видане Державною службою інтелектуальної власності України.

14 1.Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів при вивченні дисципліни 
«Ринок фінансових послуг»  для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 072  
Фінанси, банківська справа і страхування / Лепьохіна О.В., Головіна Н.А.  Херсон: ПВНЗ 
«МУБіП», 2018.  44 с.
2.  Методичні  вказівки  до  самостійної  роботи  студентів  при  вивченні  дисципліни  «Ринок
фінансових послуг»   для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 072  Фінанси,
банківська справа і страхування / Лепьохіна О.В., Головіна Н.А.  Херсон: ПВНЗ «МУБіП»,
2018. 58 с.
3.Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовими ризиками»  для студентів
освітнього  ступеня  магістр  спеціальності  072  Фінанси,  банківська  справа  і  страхування /
Лепьохіна О.В., Головіна Н.А.  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018. 68 с.
4.Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів при вивченні дисципліни 
«Управління фінансовими ризиками»  для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності
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072  Фінанси, банківська справа і страхування / Лепьохіна О.В., Головіна Н.А.  Херсон: ПВНЗ
«МУБіП», 2018.  44 с.
5. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів при вивченні дисципліни 
«Облік і звітність за міжнародними стандартами»  для студентів освітнього ступеня магістр 
спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072  Фінанси, банківська справа і страхування / 
Лепьохіна О.В.  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018.  44 с.
6.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Облік і
звітність  за  міжнародними  стандартами»   для  студентів  освітнього  ступеня  магістр
спеціальності 071 Облік  і  оподаткування, 072  Фінанси,  банківська справа і  страхування /
Лепьохіна О.В.  Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018. 58 с.


