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Черненко Юлія Юріївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри краєзнавчо-

туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук УІПА, 

(Харків). 

 

Yuliia Chernenko,PhD, PhD, Associate Professor Department of 

Local Lore and Tourism, Social Sciences and Humanities UEPA 

2 Освіта, 

кваліфікація 

Харківський державний аграрний університет імені В.В. 

Докучаєва, 2000 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – 

економіст з бухгалтерського обліку і фінансів. 

3 Вчений 

ступінь 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Тема дисертації «Інтенсифікація виробництва овочів відкритого 

ґрунту на інноваційній основі у сільськогосподарських 

підприємствах», 2016. 
4 Вчене звання  

5 Сертифікати, 

підвищення 

кваліфікації 

Перелік сертифікатів (дипломів): 

1. Підвищення кваліфікації з 24.02.2021 р. по 18.06.2021 р. в 

Центрі інженерної педагогіки УІПА, Довідка № 02-071228 від 

24.06.2021 р.; 

2. Підвищення кваліфікації з англійської мови (Intermediate) в 

обсязі 150 годин на кафедрі Іноземних мов УІПА з 22.01.2020 р. 

по 29.05.2020 р., Сертифікат № 107; 

3. Навчальний курс обсягом 24 години з 25-27 березня 2020 р. 

на Другому Міжнародному науково-практичному Web-форумі 

«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя»; 

4. Участь у роботі зимової школи педагогічної майстерності 

(навчальний курс обсягом 6 годин) 07-11 грудня 2020 року, в 

рамках проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів 

у 21 столітті» який реалізовував Університет імені Масарика за 

підтримки Чеської агенції розвитку. Сертифікат № UEPA-WS-12-

2020-020; 

5. Он-лайн курс «Академічна доброчесність» сертифікат від 

20.10.2019 р. 

6. Підвищення кваліфікації шляхом стажування в НТУ «ХПІ» 

на кафедрі «Організація виробництва і управління персоналом» в 

період з 15.05.2017 по 15.06.2017 р. Довідка № 66-01/94 від 

21.06.2017 р. 

6 Сфери 

наукових 

інтересів 

 Академічна доброчесність; 

 Управління якістю;  

 Управління змінами;  

 Управління соціальним закладом;  

 Управління інтелектуальною власністю; 

 Розвиток творчої особистості. 



7 Викладає 

курси 

«Управління якістю та змінами», 

«Фінансовий менеджмент»; 

Управління фінансово-економічною діяльністю соціального 

«закладу»; 

«Теоретичні засади інтелектуальної власності та трансферу 

технологій». 
8 Посилання на 

профілі 

1 .GoogleАкадемия: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rKqHtVkAAAAJ&hl=uk 

h-индекс: 1 

2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8403-1853 

3. 

Scopushttp://apps.webofknowledge.com//WOS_GeneralSearch_input.

do?SID=E2OGtMdpJ4idsFMChNq&product=WOS&search_mode=G

eneralSearch         

4. Publons (ResearcherID)  http://kpis.uipa.edu.ua/?page_id=646 

5.ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Yuliya_Chernenk
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9 Найбільш 

вагомі 

публікації 

за останні 

п’ять років 

Має 49 наукових праць: 2 монографій у співавторстві та 1 – 

одноосібну; 19 наукових статей у фахових та зарубіжних 

виданнях; 3 патента (авторських свідоцтв); 16 тез доповідей, 

матеріалів конференцій; 8 публікацій навчально-методичного 

характеру. 

 

Наукометрична база SCOPUS/WoS 

Chernenko  Yu.Yu. Intellectual property as one of the major 

tendencies of innovative development of 

railwaytransport / V. N.Tіmanjuk, 

Yu.Yu.Chernenko / International Journal of Engineering & 

Technology. −2018. −Vol 7, No 4.3. Special Issue 3.- C. 519-523.- 

Режим доступу: 

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/20131/9424 

 

Фахові видання України: 

1. Черненко Ю.Ю. Сучасний стан підвищення кваліфікації 

викладачів ЗВО у сфері інтелектуальної власності / Ю.Ю. 

Черненко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2020. - №  

67 - С.44-55. 

2. Черненко Ю.Ю. Освіта в сфері інтелектуальної власності як 

умова сталого розвитку держави / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, В. 

М. Тіманюк, Н. С. Фесенко, Ю. Ю. Черненко 

// Журнал "ScienceRise: Pedagogical Education"№11(19) 2017. С 4–

9. - Режим доступу 

: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/viewFile/116197/111028 

3. Черненко Ю.Ю. Управління підготовкою фахівців у сфері 

інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі /  М. 

І. Лазарєв, В. Е. Лунячек, Н .П. Рубан, В. М. Тіманюк, Н.С. 

Фесенко, Ю.Ю. Черненко //  Актуальні проблеми державного 

управління. - Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51). С. 

https://orcid.org/0000-0002-8403-1853
http://kpis.uipa.edu.ua/?page_id=646
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/394
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/20131/9424
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/viewFile/116197/111028


113–120.  - Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-

book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf 

Зарубіжні видання: 

1. Черненко Ю.Ю. Менеджмент  інтелектуальної власності у 

закладах вищої освіти: проблеми та шляхи вирішення / Тіманюк 

В.М. Черненко Ю.Ю. // «Modern engineering and innovative 

technologies» (Германія,  GScholar) №16-04 (2021) С. 6-13 59 

(IndexCopernicus, doi:  10.30890/2567-5273.2021-16-04-002 ISSN 

2567-5273) 

https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit16-
04/meit16-04 
2. Черненко Ю.Ю. Управління інтелектуальною власністю як 

одне основних направлень інноваційного розвитку залізничного 

транспорту в Україні / В.М. Тіманюк, І.В. Тіманюк, Ю.Ю. 

Черненко // International Scientific Periodical Journal "Modern 

Scientific Researches- 2020.-№13–4 С.53-59 (IndexCopernicus, doi: 

10.30889/2523-4692) ISSN: 2523-4692 
https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr13-
04/msr13-04 
3. Черненко Ю.Ю. Управління інтелектуальної власністю в 

ЗВО в умовах інноваційної економіки / Тіманюк В. М., Черненко 

Ю. Ю. // Dynamics of the development of world science. Abstracts of 

the 6th International scientific and practical conference. Perfect 

Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 1107-1118. URL: http://sci-

conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-

development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf 

4. Черненко Ю.Ю. Аналіз компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

сфері інтелектуальної власності за матеріалами анкет/ Ю.Ю. 

Черненко //  Scienceandpractice: Collectionofscientificarticles. - 

Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2019. - 108 p. С. 101–105.  - 

Режим доступу http://conferencii.com/files/archive/2019-06.pdf. 

 

Монографії: 

1. Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників 

освіти в сфері інтелектуальної власності: монографія / В.Е. 

Лунячек, Н.П. Рубан, А.М. Бровдій та ін; за заг. Ред В.Е. 

Лунячека. –Х.:ТОВ «Оберіг», 2020. –368 с. Вклад автора-

0,45ум.др.ар. 

2. Черненко Ю. Ю. Інноваційні напрями інтенсифікації 

виробництва овочів відкритого ґрунту у сільськогосподарських 

підприємствах [монографія] / Ю. Ю. Черненко. – Х. : ФОП Панов. 

– 2017.– 200 с. 

 

Тези/конференції: 

1. Черненко Ю.Ю. Підвищення кваліфікації працівників 

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf
http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/dynamics-of-the-development-of-world-science_19-21.02.2020.pdf


закладів вищої освіти у сфері інтелектуальної власності як 

складова національної стратегії розвитку українського 

суспільства. Розбудова єдиного відкритого інформаційного 

простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020): збірник 

матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

(м. Київ-Харків, 25-27 березня 2020 р.), № 2. Харків: Вид-во 

«Мадрид», 2020. С. 112-115. 

2. Черненко Ю.Ю. Управління змінами в соціальних закладах / 

Ю.Ю. Черненко // Збірник тез доповідей 52-ї науково-практичної 

конференції науково-педагогічних працівників, науковців, 

аспірантів та співробітників академії / Українська інженерно-

педагогічна академія – Х.: УІПА, травень 2019, подано до друку 

3. Черненко Ю. Ю. Інтелектуальна власність як один з 

основних напрямків інноваційного розвитку залізничного 

транспорту / В. М. Тіманюк, Ю. Ю. Черненко // Міжнародна 

науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура 

транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – 

Харків: УкрДУЗТ, 2018. - С. 497–499.  - Режим доступу: http://tt-

conf.kart.edu.ua/uk-UA/  

4. Черненко Ю.Ю. Компетентності з управління якістю та 

змінами в інноваційних процесах при підготовці магістрів з 

інтелектуальної власності / Ю.Ю. Черненко // Збірник тез 

доповідей 51-ї науково-практичної конференції науково-

педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників 

академії / Українська інженерно-педагогічна академія – Х.: УІПА, 

травень 2018, С. 39. 

5. Черненко Ю.Ю. Сертифікація за стандартом Халяль в 

Україні / Ю.Ю. Черненко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

"Інноваційні розробки в аграрній сфері" (29-30 листопада 2017 р.). 

– Х. : Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка, 2017.  – С. 70–71. 

6. Черненко Ю.Ю. Зміст поняття стартап та історія його 

виникнення / Ю.Ю. Черненко // Збірник тез доповідей 50-тої 

науково-практичної конференції науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії / 

Українська інженерно-педагогічна академія – Х.: УІПА, травень 

2017, С. 30–32. 
10 Авторськісвід

оцтва і 

патенти 

1. Черненко Ю.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на Літературний твір наукового характеру 

«Intellectualpropertyasoneofthemajortendenciesofinnovativedevelopm

entofrailwaytransport » / В. Тіманюк, Ю. Черненко ; Укр. інж.-пед. 

акад.. – Заявка №99488 від 15.06.20р. Дата реєстрації 06.07.2020р 

№ реєстрації: 98373.  

2. Черненко Ю.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на службовий твір Монографія «Інноваційні напрями 

інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту у 

сільськогосподарських підприємствах» / Ю. Черненко ; Укр. інж.-

пед. акад.. - № 87242; Заявка від 31.01.19 р. Дата реєстрації: 

20.02.2019 р. № реєстрації 86152. 



 

3. Черненко Ю.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на літературний твір наукового характеру «Управління 

якістю та змінами в організації: методичні вказівки до організації 

та планування самостійної роботи для студентів освітнього рівня 

«Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 

«Менеджмент» / Ю. Черненко ; Укр. інж.-пед. акад.. - № 78170; 

Заявка від 02.04.18 р. Дата реєстрації: 10.04.2018 р.  

11 Участь у 

наукових 

проектах 

1. Участь у  науково-дослідній роботі «Теоретична та 

технологічна підтримка інноваційної діяльності  

в закладах освіти» (2020-2021 рр.) 

2. Участь у науковому проекті прикладного дослідженняза 

рахунок видатків загального фонду державного бюджету з  2019 

р–2020рр. «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації 

працівників системи освіти  у сфері інтелектуальної власності». 
13 Інша робота З 16.05.2019 р. голова громадської організації  «Інновації для 

освіти» 


