ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії»
Найменування
навчальної дисципліни
(кількість лекційних
годин)

1

2

3

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Історія України
(30 год)

Федорова
Алла
Іванівна

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)
(16 год)

Лавренюк
Віолетта
Василівна

Філософія
(30 год)

Афанасьєв
Олександр
Іванович

Найменування закладу,
Науковий ступінь,
який закінчив викладач,
шифр і найменування наукової спеціальності,
рік закінчення, спеціальність,
тема дисертації, вчене звання, за якою
кваліфікація згідно з документом про
кафедрою (спеціальністю) присвоєно
вищу освіту
I. Цикл гуманітарної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Кандидат історичних наук,
Одеський державний університет
Доцент кафедри
07.00.01 – історія України
ім. І.І.Мечникова, 1999 р.
історії та етнографії
Тема дисертації: «Старообрядницькі общини
Спеціальність: «Історія»;
України
Південної Бессарабії у ХІХ – першій
Кваліфікація: викладач історії
половині ХХ ст.: історико-конфесійний
аспект»
Доцент за кафедрою історії та етнографії
України
Кандидат філологічних наук.
Одеський державний університет ім. І.І.
Доцент кафедри
10.01.01- Українська література.
Мечникова, 1990р.
документознавство та
Тема дисертації: «Національно-патріотичне і
Спеціальність: українська мова та
інформаційна
загальнолюдське в історичному романі
література.
діяльність
Богдана Лепкого «Мазепа»»
Кваліфікація за дипломом: «Філолог.
Викладач української мови та
Доцент за кафедрою українознавства
літератури».

Найменування посади
(для сумісників —
місце основної роботи,
найменування посади)

Професор кафедри
філософії та
методології науки

Ростовський-на-Дону держуніверситет,
філософський факультет, 1972 р.,
Спеціальність: Філософія,
Кваліфікація: філософ, викладач
філософії та суспільствознавства

Доктор філософських наук,
09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.
Тема дисертації «Гуманітарне знання та
гуманітарні науки»
Професор за кафедрою філософії та
методології науки
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Іноземна мова
(0 год. лекцій
120 год. практ.)

Дьяченко Галина
Федорівна

Доцент кафедри
іноземних мов

Одеський державний університет, 1974 р.,
Спеціальність: Германські мови,
Кваліфікація: філолог, викладач
англійської мови та літератури

Кандидат філологічних наук
10.02.04 – Германські мови
Тема дисертації: «Семантика глагола в
английских текстах подъязыков техники»

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

Примітки*

Проходить стажування на семінарі
«Педагогічна майстерність» в
ОНПУ з листопада 2016р. по
травень 2017р.

2, 5, 8, 14, 15,
18

Одеський державний аграрний
університет, кафедра української
та іноземної мов
(обсяг 108 годин)
02.11.2015р. – 02.12.2015 р.
Тема стажування: «Викладання
дисциплін соціальногуманітарного циклу»
Протокол №6 від 30.11.2015 р.
Наказ №209-заг. від 30.10.2015 р.
Програма стажування та звіт про
виконання
ОНПУ.
Тема стажування: «Шляхи
реалізації кредитно-модульної
системи організації навчального
процесу і тестових форм контролю
знань за тематикою. Методологічні
основи дистанційного навчання»
(в обсязі 144 год.)
Посвідчення № 05 від
24 квітня 2013 р.
Одеська національна академія
харчових технологій,
28.04. -28.05.2015,
Довідка про стажування

2, 5, 14, 15

2, 3, 8, 9, 10,
11, 12

Немає потреби
за відсутністю
лекційних
годин

від 24.06.2015 р.
5

6

Правознавство
(44 год)

Іноземна мова 2
(0год. лекцій
210 год. практ.)
НІМЕЦЬКА
МОВА

Каплюченко
Тетяна
Вікторівна

Слободцова
Іріна
Віталієва

Старший викладач
кафедри правознавства

Завідувач кафедри
німецької мови та
перекладу

Одеська національна юридична академія,
2007 р.
Спеціальність «правознавство»
Кваліфікація: магістр права
Одеська національна юридична академія,
2009 р.
Спеціальність «Державна служба»
Кваліфікація: магістр державної служби

Одеський державний університет
ім. І.І.Мечникова,
1994 р.,
Спеціальність: Німецька мова і
література,
Кваліфікація: Філолог. Викладач

Доцент за кафедрою іноземних мов
Кандидат юридичних наук
12.00.11-міжнародне право
Тема дисертації
«Правове регулювання ринкового нагляду на
внутрішньому споживчому ринку
непродовольчих товарів у ЄС»

Кандидат філологічних наук
10.02.04 - Германські мови,
Тема дисертації «Лексико-граматична група
слів, означає поняття багато-мало
(діахронічне дослідження)»
Доцент за кафедрою німецької мови та
перекладу

ІСПАНСЬКА
МОВА

ПОЛЬСЬКА
МОВА
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ОСНОВИ
СОЦІАЛЬНИХ
НАУК
(Соціологія /
Ділова етика)
(30 год)

Велика Катерина
Андріївна

Савченко
Олександра
Валеріївна

Чістякова
Ірина
Миколаївна

Асистент кафедри
німецької мови та
перекладу УНІ

Методист вищої
категорії
Українсько-польський
технічний інститут
ОНПУ
Завідувач кафедри
правознавства

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, 2013 р.,
Спеціальність: мова і література
(іспанська)
Кваліфікація: викладач іспанської мови та
літератури
Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова, 2012 р.,
Спеціальність: мова та література
Кваліфікація: філолог, викладач
польської мови, російської мови і
літератури, зарубіжної літератури
Московський державний університет
ім. М.В. Ломоносова, 1982 р.,
Спеціальність: філософія
Кваліфікація: викладач філософії

ОСНОВИ
СОЦІАЛЬНИХ

Кубко Валентина
Петрівна

Доцент кафедри
документознавства та

Одеський державний університет
ім. І.І.Мечникова, 1994 р.,

2, 15

Немає потреби
за відсутністю
лекційних
годин

Диплом спеціаліста 2013р.
-

-

Кандидат філософських наук,
09.00.02 – філософія.
Тема дисертації: «Співвідношення
суспільних, колективних та особистих
інтересів як фактор формування особистості»
Доцент за кафедрою методології наукової та
інженерної діяльності.
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ОРІДУ НАДУ при Президентові
України, кафедра права та
законотворчого процесу з 07.02.17
р. - 09.02.17 р.
Сертифікат з підвищення
кваліфікації державних
службовців
№СФ23213365/
010211-17
Тема: «Актуальні питання
реформування територіальної
організації влади в Україні»
Підвищення кваліфікації
Ґете - Інститут в Україні,
німецький культурний центр,
27-29.04.2011 р.
Тема «Основа развития
преподавания и
усовершенствования учебного
материала при параллельном
изучении немецкого языка в
рамках европейской программы
обучения»
Сертифікат про закінчення
програми навчання

Кандидат філософських наук,
26.00.01 – теорія та історія культури

Навчання в аспірантурі
2014 р. по теперішній час.
Свідоцтво № 47/2012,
підвищення кваліфікації з
польської мови (рівень С2)
Польща, м. Пултуск, Академія
Гуманітарна ім. Александра
Гейштора, 2012 р.
Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова,
кафедра загально правових
дисциплін і міжнародного права,
03.01 2012р. – 30.06.2012 р.
Тема стажування: «Загально
правові дисципліни та міжнародне
право»
Довідка про стажування
Захист кандидатської дисертації в
Спеціалізованій вченій раді, 2013р.

1, 2, 3, 10, 14,
15, 16, 18, 19

2, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 15,

інформаційної
діяльності

НАУК
(Організаційна
культура / Основи
міжкультурної
комунікації)
(16 год)
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ОСНОВИ
СОЦІАЛЬНИХ
НАУК
(Історія
української та
зарубіжної
культури /
Культурологія)
(30 год)

Мельник Олег
Віталійович

Доцент кафедр історії
та етнографії України

Кваліфікація: філолог, викладач
української мови та літератури
Одеський національний політехнічний
університет , 2012 р.,
Спеціальність: документознавство та
інформаційна діяльність
Кваліфікація: спеціаліст з
документознавства та інформаційної
діяльності
Одеський державний університет,
1993р.
Спеціальність: історія
Кваліфікація викладач історії

16, 18

(філософські науки),
Тема дисертації: «Корпоративна культура
вищих навчальних закладів України:
філософсько-культурологічний аналіз»
Доцент за кафедрою документознавства та
інформаційної діяльності

Кандидат історичних наук
07.00.01 – історія України
Тема дисертації «Становлення та розвиток
Вищої жіночої освіти в Одесі
(1879 – 1921 рр.)»

Присвоєно вчене звання доцент,
2013р.
протокол № 6/02-Д

2, 10, 14, 15

Доцент за кафедрою історії та етнографії
України
Особи, які працюють за сумісництвом
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Політекономія
(30 год)

11

Макроекономіка
(30 год)

12

Регіональна
економіка
(30 год)

13
14

Мікроекономіка
(30 год)
Управління
ризиками та бізнеспланування /
Ризикологія
(30 год)

Волкова Наталія
Іванівна

Козакова Олена
Миколаївна

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
Кандидат економічних наук,
Одеський інститут народного
08.00.01 – Політична економія
господарства, 1977р.,
Тема дисертації: «Закон зміни праці в умовах
Спеціальність: планування народним
прискорення соціально-економічного
господарством
розвитку країни»
Кваліфікація: економіст
Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Доцент за кафедрою теорії економіки та
управління

Одеський інститут народного
господарства, 1973р.,
Спеціальність: економіка праці
Кваліфікація: економіст

Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації:«Заробітна плата в системі
виробничих відносин розвитого соціалізму»
Доцент за кафедрою теорії економічних
систем та економічних відносин

Чередниченко
Володимир
Анатолійович

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський політехнічний інститут, 1983р.,
Спеціальність: економіка і управління в
машинобудуванні
Кваліфікація: інженер-економіст

Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації: «Економічні якості
працівника»

Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.,
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Доцент за кафедрою автоматизації
управління та планування виробництва

Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
18.04.2011р. - 18.05.2011р.
Наказ № 601-в від 15.11.2010 р.
Тема «Інноваційні підходи до
викладання курсу «Маркетингова
товарна політика» та її
закордонний досвід»
Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
01.12-30.12.2011 р., Наказ №455-в
від 04.08.2011 р.
Тема «Використання PRтехнологій в Інтернет-просторі»
Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
18.04-18.05.2011 р.,
Наказ №565-в від 29.10.20110р.
Тема «Специфіка використання
маркетингових принципів в
діяльності промислових
підприємств»

2, 3, 14, 15, 16

2, 3, 5, 10, 13,
14, 15

2, 3, 10, 13, 14,
15

15

Вища математика
(30 год)

Жарова
Оксана
Віталіївнана

Доцент кафедри
вищої математики та
моделювання систем

Благовіщенський державний
педагогічний університет, 1989р.
Спеціальність: викладач математики та
фізики
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Маркетинг
(30 год)

Волкова Наталія
Іванівна

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський інститут народного
господарства, 1977р.,
Спеціальність: планування народним
господарством
Кваліфікація: економіст

Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації: «Закон зміни праці в умовах
прискорення соціально-економічного
розвитку країни»

Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Доцент за кафедрою теорії економіки та
управління
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18

Основи
геополітики та
геостратегії
(30 год)

Суспільні
комунікації
(30 год)

Бабіна
Валентина
Олександ-рівна

Мельник Сергій
Петрович

Доцент кафедри
правознавства

Доцент кафедри
документознавства та
інформаційної
діяльності

Одеський національний політехнічний
університет, 2004 р.
Спеціальність: менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності
Кваліфікація: менеджер-економіст
Одеський національний політехнічний
університет, 2005 р.
Спеціальність: системи управління і
автоматики
Кваліфікація: магістр з систем управління
і автоматики
Воронезький державний університет,
2000 р.
Спеціальність: журналістика
Кваліфікація: журналіст

Кандидат фізико-математичних наук
01.04.2007 - Фізика твердого тіла
Тема дисертації: «Комп'ютерне моделювання
хаотичної структури та визначення
теплофізичних і пружних властивостей
композитів»
Доцент за кафедрою вищої математики

Кандидат політичних наук,
23.00.02 - політичні інститути та процеси
Тема дисертації «Інституціоналізація
політичної рекламістики в умовах
демократизації суспільства»

Кандидат наук з соціальних комунікацій
27.00.04 – Теорія та історія журналістики
Тема дисертації: «Культурософська
публіцистика Томаса Манна:
соціокультурний контекст, гуманістичний
ідеал, міфопоетика»
Доцент за кафедрою документознавства та
інформаційної діяльності
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Менеджмент
(30 год)

Дорошук Ганна
Анатоліївна

Доцент кафедри
менеджменту

Одеський державний політехнічний
університет, 1997р.,
Спеціальність: менеджмент у
виробничій сфері
Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту

Кандидат економічних наук,
08.07.01 - Економіка промисловості
Тема дисертації: «Формування стратегії
запобігання банкрутства у промисловості (на
прикладі машинобудування)»

Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
Стажування в Одеській
національній академії зв’язку
ім. О.С.Попова
Кафедра «Вищої математики»
Стажування
01.04.2014р. – 01.05.2014р.
Звіт про стажування

2, 3, 10, 14

Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
18.04.2011р. - 18.05.2011р.
Наказ № 601-в від 15.11.2010 р.
Тема «Інноваційні підходи до
викладання курсу «Маркетингова
товарна політика» та її
закордонний досвід»
Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
Стажування в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кафедра
права та законотворчого процесу
з 14.10.14 р. по 14.11.14 р.
Тема стажування: «Право та
законотворчий процес в Україні та
Світі»
Довідка про стажування

2, 3, 14, 15, 16

Одеський національний
політехнічний університет,
19.10.2011 р. – 25.04. 2012 р.,
Семінар «Шляхи реалізації
кредитно-модульної системи
організації навчального процесу і
тестових форм контролю знань» за
тематикою «Методологічні основи
компетентісного підходу у
навчальному процесі»
обсягом 144 г.
Захистив випускну роботу
Посвідчення №028 від 25.04.2012р.
Universita Bocconi, SDA Bocconi
School of Management, Березеньквітень 2015 р., Мілан, Італія (online), Тема: International Leadership
and Organizational Behavior,

2, 5, 14, 15

1, 2, 14, 15, 16

1, 2 ,3, 6, 8, 10,
11, 14, 16

Одеській національний політехнічний
університет, 2009 р.,
Спеціальність: менеджмент організацій і
адміністрування
Кваліфікація: магістр з менеджменту
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Моделювання та
прогнозування
соціальноекономічних
процесів
(30 год)

Діленко
Віктор
Олексійович

Доцент кафедри
прикладної математики
та інформаційних
технологій в бізнесі

Одеський політехнічний
Інститут, 1977 р.
Спеціальність: організація механізованої
обробки економічної інформації
Кваліфікація: інженер економіст

Доцент за кафедрою менеджменту

Доктор економічних наук
08.00.11р. - математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
Тема дисертації: «Економіко-математичне
моделювання інноваційної діяльності
виробничих систем»
Доцент за кафедрою прикладної математики
та інформаційних технологій

21
22

23
24
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Фінансовий облік
(24 год)

Іващенко Алла
Григорівна

Доцент кафедри
економіки підприємств

Одеський інститут народного
господарства, 1991р.,
Спеціальність: фінанси та кредит
Кваліфікація: економіст

Основи технологій
енергозбереження
(30 год)
Технології
комунального
господарства
(30 год)

Бондарчук
Анатолій
Сергійович

Доцент кафедри
електропостачання та
енергетичного
менеджменту

Львівський політехнічний
інститут, 1969 р.
Спеціальність: електропостачання
промислових підприємств і міст
Кваліфікація: інженер-електрик

Політологія
(30 год)

Бабіна
Валентина
Олександ-рівна

Бюджетне
планування
(30 год)

Кандидат економічних наук
08.00.13 – математичні методи та
застосування обчислювальної техніки в
економічних дослідженнях планування та
управління народним господарством та його
галузями
Тема дисертації «Математичне моделювання
раціональної організації марикультури»
Кандидат економічних наук,
08.00.04 – економіка підприємств
(за видами економічної діяльності)
Тема дисертації: «Формування системи
управління виробничими процесами
промислового підприємства на інноваційній
основі»
Доцент за кафедрою економіки підприємств
Кандидат технічних наук,
05.14.01 – енергетичні системи та
комплекси,
Тема дисертації: «Підвищення
енергоефективності ОЕС України
коригуванням сезонного відліку часу»
Доцент за кафедрою енергетичного
менеджменту

Доцент кафедри
правознавства

Одеський національний політехнічний
університет, 2004 р.
Спеціальність: менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

Кандидат політичних наук,
23.00.02 - політичні інститути та процеси
Тема дисертації «Інституціоналізація
політичної рекламістики в умовах

документ: Verified Certificate (with
distinction) 29.04.2015
coursera.org/verify/AR8ZPL3WY2
Люблінська політехніка,
м. Люблін, Республіка Польща,
01.12.2016р.-12.08.2016р.,
Сертифікат № 00010 від 12.08.2016
(72 години)
Захист докторської дисертації в
Спеціалізованій Вченій раді
Хмельницького національного
університету, 28.04.2015р.
диплом доктора наук, захист

1, 2, 3, 12, 14

Стажування. Інститут проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України,
16.05.2011р.-16.06.2011р.
Протокол № 11 від 21.06.2011р.
Наказ №565-в від 29.10.2010р.
Тема «Використання економікоматематичних моделей в
прогнозування економічного
розвитку»
Звіт про виконання
Захист кандидатської дисертації в
Спеціалізованій Вченій раді
ОНПУ, 2014 р.

2, 3, 14, 15, 16

Публічне акціонерне товариство
«Енергопостачальна компанія»
Одесаобленерго»»
20.02.12р. - 20.04.12 р.
Тема стажування: «Особливості
електроспоживання промислових і
комунальних об’єктів, житлових
будинків м. Одеси»
Затверджений звіт, наукові статті у
фахових журналах, магістерські
роботи студентів, навчальний
посібник за темою стажування
Стажування в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кафедра
права та законотворчого процесу
з 14.10.14 р. по 14.11.14 р.

2, 3, 14, 16

1, 2, 14, 15, 16

26

27

Кваліфікація: менеджер-економіст

Внутрішньополітичний
розвиток країн
світу /
Країнознавство
(24 год)
Інформаційні
системи і
технології в
регіоналістиці
(24 год)

Кобозєва Алла
Анатоліївна

Завідувач кафедри
інформатики та
управління захистом
інформаційних систем

Одеський національний політехнічний
університет, 2005 р.
Спеціальність: системи управління і
автоматики
Кваліфікація: магістр з систем управління
і автоматики
Одеський державний університет
ім.І.І.Мечникова, 1988 р.
Спеціальність: прикладна математика
Кваліфікація: математик

демократизації суспільства»

Тема стажування: «Право та
законотворчий процес в Україні та
Світі»
Довідка про стажування

Доктор технічних наук
05.13.21- Системи захисту інформації
Тема дисертації: «Аналіз стану й технології
функціонування систем захисту інформації на
основі теорії збурень»

Національний авіаційний
університет,
Тема стажування: вивчення
педагогічного досвіду викладання
навчальних дисциплін з напряму
«Управління інформаційною
безпекою» та спеціальності
«Консолідована інформація»
Довідка НАУ № 0302/3387 від
15.12.2014 р.

1, 2, 4, 5, 8, 10,
11, 12

Стажування в ОНЕУ, кафедра
загальної економічної теорії
23.05.2016р. – 23.06. 2016 р.
Наказ № 01-17/707 від 20.05.2016р.
Загальний обсяг стажування
три кредити ECTS
(106 академічних годин).
Довідка про стажування
Наказ ОНЕУ №1310 від29.05.2016р.

1, 2, 3, 8, 11,
14, 15, 16

Професор за кафедрою інформатики та
математичних методів захисту
інформаційних систем
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29

Транскордонне
співробітництво
(30год)

Правові основи
місцевого
самоврядування
(30 год)

Рассадникова
Світлана
Іванівна

Марущак
Володимир
Петрович

Старший науковий
співробітник Інституту
проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень НАН
України
Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком ОНПУ
Завідувач кафедри
права та
законотворчого
процесу ОРІДУ НАДУ
при Президентові
України
Професор кафедри
правознавства ОНПУ

Особи, які працюють за сумісництвом
Кандидат економічних наук
Одеський державний університет
08.00.19 - Економіка природокористування та
ім. І.І.Мечникова, 1976р.,
охорони навколишнього середовища
Спеціальність: економічна географія
Тема дисертації «Економічна оцінка якості
Кваліфікація: географ
навколишнього природного середовища
крупного міста»
Доцент за кафедрою теорії економічних
систем та економічних відносин
Одеський кредитно-економічний інститут,
1970 р.,
Спеціальність: планування промисловості
Кваліфікація: економіст

Доктор наук з державного управління,
25.00.02 - механізми державного управління.
Тема дисертації: «Планування в системі
державного регулювання ринкової економіки:
організаційно-правові основи».
Професор за кафедрою права і
законотворчого процесу
Кандидат юридичних наук,
12.00.02 – державне право та управління;
адміністративне і фінансове право;
прокурорський нагляд.
Тема дисертації «Правові питання
господарської діяльності промислового
підприємства»

Доцент за кафедрою економічної історії та
права
ІII. Цикл професійної та практичної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Одеський національний
політехнічний університет,
Консультаційно-навчальний центр
«Політех-Консалт»
17.02.2014р. – 28.03. 2014 р.
Тема стажування: адміністрування
на підприємствах різних форм
власності за видами економічної
діяльності.
Сертифікат №21091/14 від
28.03.2014 р.

2, 3, 4, 7, 8, 10,
11

30
31

32

33
34

35

36

Регіональні
студії
(30 год)
Інноваційний
менеджмент та
інвестиційне
проектування
(30 год)

Економіка
підприємства та
основи
економічного
аналізу /
Технікоекономічний
аналіз
(30 год)

Соціальнополітичні студії
(30 год)
Соціальноекономічна
статистика
(30 год)
Мотивація
персоналу /
Соціальна
психологія
(30 год)
Маркетинг
територій
(30 год)

Забарна
Елеонора
Миколаївна

Завідувач кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський політехнічний університет,
1994р.
Спеціальність: економіка і управління в
машинобудуванні
Кваліфікація: інженер-економіст
Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Єпіфанова Ірина
Миколаївна

Доцент кафедри
економіки підприємств

Одеський державний політехнічний
університет, 1995р.,
«Економічна інформатика і
автоматизовані системи управління»,
Інженер-економіст

Доктор економічних наук
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка
Тема дисертації «Формування інтегрованої
інноваційно-інвестиційної системи регіону:
теорія, методологія та механізм»
Професор за кафедрою економічних систем і
маркетингу
Кандидат економічних наук
08.07.01 - Економіка промисловості
Тема дисертації «Стратегія розвитку
промислового виробництва на основі
активізації інноваційної діяльності»
Доцент за кафедрою економічних систем та
економічних відносин
Кандидат економічних наук,
08.07.04 - Економіка підприємств
Тема дисертації «Організація системи
обслуговування технічної бази
машинобудівних підприємств»
Доцент за кафедрою економіки підприємств

Черепанова
Наталія
Олександрівна

Чередниченко
Володимир
Анатолійович

Старший викладач
кафедри економічних
систем і управління
інноваційним
розвитком

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський інститут народного
господарства, 1980р.
Спеціальність: статистика
Кваліфікація: економіст

-

Одеський політехнічний інститут, 1983р.
Спеціальність: економіка і управління в
машинобудуванні
Кваліфікація:інженер-економіст

Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації: «Економічні якості
працівника»

Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Доцент за кафедрою автоматизації
управління та планування виробництва

Стажування в Інституті проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України
Відділ міжрегіонального
економічного розвитку
Українського Причорномор'я
11.01.2016р. - 11.07.2016р.
Наказ №1-А від 11.01.2016р.
ІПРЕЕД НАН України.
Загальний обсяг стажування 18
кредитів ECTS
Довідка про стажування

2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18

Стажування в Одеському інституті
проблем ринку та економікоекологічних
досліджень Національної академії
наук України, відділ розвитку
підприємництва
з 7.04.- 16.05.2014р.
Тема «Тенденції економічного
розвитку підприємств у сучасних
умовах господарювання»
Довідка про проходження
стажування №2/238
Проходить стажування в ОНЕУ
з 21.11.2016р. по 22.05.2017р.
Кафедра статистики
Тема стажування «Удосконалення
професійної підготовки з питань
соціально-економічної статистики,
проблем функціонування
соціально-політичних студій та
запровадження методів мотивації і
соціальної психології в
управлінні»

2, 3, 11, 14, 16

Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
18.04-18.05.2011 р.,
Наказ №565-в від 29.10.20110р.
Тема «Специфіка використання
маркетингових принципів в
діяльності промислових
підприємств»
Звіт про стажування

2, 3, 10, 13, 14,
15

2, 3, 14
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Міжнародні
відносини
(30 год)

Коваленко
Олександр
Михайлович

Професор кафедри
менеджменту
зовнішньоекономічної
та інноваційної
діяльності

Одеський державний політехнічний
університет, 1997 р.
Спеціальність: менеджмент у виробничій
сфері
Кваліфікація: спеціаліст за напрямом
менеджмент

Доктор економічних наук
08.00.04 – економіка підприємств (за видами
економічної діяльності)
Тема дисертації «Механізми регулювання
діяльності вертикально-інтегрованих
структур в харчовій галузі»
Кандидат економічних наук
08.07.01–Економіка промисловості
Тема дисертації «Стратегічне управління
підприємницькою діяльністю в
промисловому виробництві»
Доцент за кафедрою менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності

38

39

40

41

42

Міжнародні
фінансовокредитні
відносини
(30 год)

Іващенко Алла
Григорівна

Доцент кафедри
економіки підприємств

Одеський інститут народного
господарства, 1991р.,
Спеціальність: фінанси та кредит
Кваліфікація: економіст

Системний
аналіз і
прийняття
інноваційних
рішень
(30 год)
Креативний
менеджмент і
корпоративне
управління
(30 год)
Психологія
управління та
конфліктологія
(30 год)
Національна
економіка /
Державне
управління

Задорожнюк
Наталії
Олексіївни

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський національний політехнічний
університет, 2005р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Кандидат економічних наук,
08.00.04 – економіка підприємств
(за видами економічної діяльності)
Тема дисертації: «Формування системи
управління виробничими процесами
промислового підприємства на інноваційній
основі»
Доцент за кафедрою економіки підприємств
Кандидат економічних наук
08.00.04 – Економіка управління
підприємством
Тема дисертації: «Фактори та перспективи
підвищення якості обслуговування на
підприємствах поштового зв’язку»
Доцент за кафедрою економічних систем і
управління інноваційним розвитком

Заплановано стажування в 2017р.
Захист докторської дисертації в
Спеціалізований вченій ради в
Одеській національній академії
харчових технологій, 2014 р.
Підвищення кваліфікації, семінар з
проектного навчання
14.04.2011р. - 6.10.2011р. КультурКонтакт Австрія (проектне бюро
Одеса) та Одеський обласний
інститут удосконалення вчителів.
Сертифікат про закінчення
програми навчання від
05.10.2011р.
Стажування. Державна академія
будівництва та архітектури,
кафедра менеджменту та
маркетингу, 08.05-08.06.2011р.
Наказ №601-в від 15.11.2010р.
Тема «Україна та СОТ: переваги та
недоліки взаємовідносин»
Звіт про виконання
Захист кандидатської дисертації в
Спеціалізованій Вченій раді
ОНПУ, 2014 р.

Захист кандидатської дисертації в
Спеціалізованій Вченій раді,
2012р.

2, 3, 8, 9, 10,
11, 12

2, 3, 14, 15, 16

2, 3, 13, 14, 15
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економічними
процесами
(30 год)
Практичний
тренінг з
регіонального
розвитку
(0 год лек)

Забарна
Елеонора
Миколаївна

Завідувач кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеський політехнічний університет,
1994р.
Спеціальність: економіка і управління в
машинобудуванні
Кваліфікація: інженер-економіст
Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

44
45

46

Вступ до фаху
(16 год)
Споживча
поведінка /
Брендингові
технології в
регіоналістиці
(30 год)

Волкова Наталія
Іванівна

Безпека
життєдіяльності
та основи
охорони праці
(30 год)

Бочковський
Андрій Петрович

Доцент кафедри

Доцент кафедри
управління системами
безпеки
життєдіяльності

Одеський інститут народного
господарства, 1977р.,
Спеціальність: планування народним
господарством
Кваліфікація: економіст

Доктор економічних наук
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка
Тема дисертації «Формування інтегрованої
інноваційно-інвестиційної системи регіону:
теорія, методологія та механізм»
Професор за кафедрою економічних систем і
маркетингу
Кандидат економічних наук
08.07.01 - Економіка промисловості
Тема дисертації «Стратегія розвитку
промислового виробництва на основі
активізації інноваційної діяльності»
Доцент за кафедрою економічних систем та
економічних відносин
Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації: «Закон зміни праці в умовах
прискорення соціально-економічного
розвитку країни»

Одеський національний політехнічний
університет, 2012р.
Спеціальність: маркетинг
Кваліфікація: магістр з маркетингу

Доцент за кафедрою теорії економіки та
управління

Одеська державна академія харчових
технологій, 1996,р.
Спеціальність: технологія зберігання
плодів та овочів
Кваліфікація: інженер-технолог

Кандидат технічних наук
05.18.13 – Технологія консервованих та
охолоджених харчових продуктів
Тема дисертації: «Розробка технологій м’ясорослинних консервованих продуктів»

Стажування в Інституті проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України
Відділ міжрегіонального
економічного розвитку
Українського Причорномор'я
11.01.2016р. - 11.07.2016р.
Наказ №1-А від 11.01.2016р.
ІПРЕЕД НАН України.
Загальний обсяг стажування 18
кредитів ECTS
Довідка про стажування

2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18

Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
18.04.2011р. - 18.05.2011р.
Наказ № 601-в від 15.11.2010 р.
Тема «Інноваційні підходи до
викладання курсу «Маркетингова
товарна політика» та її
закордонний досвід»
Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
ДП «Головний навчальнометодичний центр
Держгірпромнагляду України»,
Програма підготовки викладачів
кафедр охорони праці
Посвідчення № 477-14-3 від
10.10.2014 р.
Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова. Інститут
післядипломної освіти. Засоби
соціалізації студентів ВНЗ у
напряму безпеки (оцінка відмінно).
Свідоцтво 12СПВ 050004 від
16.07.2014 р.

2, 3, 14, 15, 16

1, 2, 3, 7, 13, 14
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48

49

50

51
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53
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Міжнародне
публічне та
приватне право
(24 год)
Міжнародна та
європейська
безпека
(30 год)
Дипломатичний
протокол та
етикет /
Дипломатична
та консульська
служба
(30 год)

Білоусов
Олександр
Сергійович

Теорія і
практика PR
(30 год)

Козакова Олена
Миколаївна

Доцент кафедри
правознавства

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, 2000 р.
Спеціальність: право
Кваліфікація: бакалавр права
Одеська державна юридична академія,
2001 р.
Спеціальність: правознавство
Кваліфікація: юрист

Доцент кафедри

Доктор політичних наук
23.00.02 - політичні інститути та процеси
Тема дисертації «Інформаційне суспільство
як соціальне середовище формування нового
типу громадянської участі в сучасній
Україні»
Доцент за кафедрою політології

Одеський державний економічний
університет, 2004 р.
Спеціальність: облік і аудит
Кваліфікація: економіст

Кандидат політичних наук,
23.00.02 - політичні інститути та процеси
Тема дисертації: «Інституалізація
громадянської ініціативи в Україні: світовий
досвід та національні особливості»

Київський національний університет
ім. Т.Г. Шевченка, 2006 р.
Спеціальність: міжнародне право
Кваліфікація: юрист-міжнародник
Одеський інститут народного
господарства, 1973р.,
Спеціальність: економіка праці
Кваліфікація: економіст

Кандидат економічних наук,
08.00.01 – Політична економія
Тема дисертації:«Заробітна плата в системі
виробничих відносин розвитого соціалізму»

Економікополітичне
лобіювання
(24 год)

Доцент за кафедрою теорії економічних
систем та економічних відносин

Трансфер
технологій
(30 год)
Фінансовий
менеджмент /
Історія
міжнародного
кредитування
(30 год)

Лапін Олексій

Господарське
право / Трудове
право
(30 год)

Кривдіна Інна
Борисівна

Доцент кафедри

Володимирович

Одеський національний політехнічний
університет, 2002 р.
Спеціальність: економіка підприємств
Кваліфікація: економіст, менеджераналітик

Кандидат економічних наук,
08.06.01- Економіка, організація та
управління підприємствами
Тема дисертації: «Підвищення ефективності
використання інтелектуального капіталу
промислових підприємств»
Доцент за кафедрою менеджменту
зовнішньоекономічної та інноваційної
діяльності

Доцент кафедри

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, 1998 р.
Спеціальність: історія
Кваліфікація: історик, викладач історії

Кандидат історичних наук
07.00.01 - Історія України
Тема дисертації: «Гельсінський рух і його
вплив на національно-політичні процеси в
Україні (1976 - початок 90-х років)»

Стажування в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кафедра
права та законотворчого процесу
14.10.14 р. - 14.11.14 р.
Тема стажування: «Право та
законотворчий процес в Україні та
Світі»
Довідка про стажування

1, 2, 3, 12, 14,
15, 19

Стажування в Одеському
державному економічному
університету, кафедра маркетингу
01.12-30.12.2011 р., Наказ №455-в
від 04.08.2011 р.
Тема «Використання PRтехнологій в Інтернет-просторі»
Звіт про стажування
Заплановано стажування в 2017р.
Підвищення кваліфікації на
навчальному семінарі при КНЦ
«Політех-Консалт» за напрямком
«Адміністрування на
підприємствах різних форм
власності за видами економічної
діяльності»
18.02.2013р. - 29.03.2013р.
Сертифікат №1509/13 від
29.03.2013р.
Підвищення кваліфікації на
навчальному семінарі при КНЦ
«Політех-Консалт» за напрямком
«Досвід комерціоналізації
наукових розробок»
20.02.2014р. - 21.02.2014р.
Сертифікат №1945/14 від
21.02.2014р.
Стажування в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кафедра
права та законотворчого процесу
14.10.14 р. - 14.11.14 р.
Тема: «Право та законотворчий

2, 3, 5, 10, 13,
14, 15

1, 2, 3, 10, 15

1, 2, 3, 10, 14,
16, 18, 19
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Логістика /
Міжнародні
логістичні
потоки
(24 год)

Герасимова
Людмила
Миколаївна

Доцент кафедри

Одеський інститут народного
господарства, 1976р.
Спеціальність: планування промисловості
Кваліфікація: економіст

Доцент за кафедрою політології та права
Кандидат економічних наук
08.00.21 - Економіка, планування і
організація управління промисловістю та її
галузями
Тема дисертації «Удосконалення планування
та матеріального стимулювання розробки та
освоєння нової техніки в машинобудуванні»

процес в Україні та Світі»
Довідка про стажування
Стажування в Інституті проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України,

2, 3, 10, 14, 16

відділ ринку транспортних послуг,
07.04.14 - 16.05.2014 р.
Довідка № 2/238 від 01.07.2014 р.

56

57

58

59

Доцент кафедри

Одеський політехнічний інститут, 1961р.
Спеціальність: технологія
машинобудування, металорізальні
верстати, та інструменти,
Кваліфікація: інженер

Системи
технологія
промисловості /
Технології
машинобудування
(30 год)

Моргун
Борис
Олексійович

Соціальне
страхування /
Державне
регулювання
страхової
діяльності
(30 год)

Мілошевіч Ніна
Василівна

Старший викладач
кафедри економіки
підприємств

Одеський ордена Трудового Червоного
Прапора політехнічний інститут, 1982р.
Спеціальність: економіка і організація
машинобудівної промисловості
Кваліфікація: інженер-економіст

Глобальні
проблеми
світової
економіки
(30 год

Шикін
Андрій
Володимирович

Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком

Одеська національна академія зв¢язку ім.
О.С. Попова, 2005 р.
Спеціальність
«економіка
підприємства»
Кваліфікація: магістр економіки

Стратегічне
планування
розвитку
територій /
Комунікативні
процеси
міжнародної
співпраці
(30 год)

Рассадникова
Світлана
Іванівна

Старший науковий
співробітник Інституту
проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень НАН
України
Доцент кафедри
економічних систем і
управління
інноваційним
розвитком ОНПУ

Доцент за кафедрою організації виробництва
та економіки промисловості
Кандидат технічних наук
05.03.03 – обробка матеріалів різанням
Тема дисертації» «Иследование процесса
точения резцами со стабильной геометрией
с автоналадкой»
Доцент за кафедрою металорізальні верстати
-

Кандидат економічних наук
08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини
Тема дисертації
«Фактори формування кон¢юнктури світового
ринку золота»

Особи, які працюють за сумісництвом
Кандидат економічних наук
Одеський державний університет
08.00.19 - Економіка природокористування та
ім. І.І.Мечникова, 1976р.,
охорони навколишнього середовища
Спеціальність: економічна географія
Тема дисертації «Економічна оцінка якості
Кваліфікація: географ
навколишнього природного середовища
крупного міста»
Доцент за кафедрою теорії економічних
систем та економічних відносин

Одеський національний
політехнічний університет
Тема семінару підвищення
кваліфікації «Навчально-методичні
засади викладання та цивільного
захисту»
Посвідчення про підвищення
кваліфікації №44 від 31.05.2011р.
Стажування в Інституті проблем
ринку і економіко-екологічних
досліджень НАН України
7.04.14р. - 16.05.14р.
Звіт про стажування

2,7,8,10,13,14

Стажування в Інституті проблем
ринку і економіко-екологічних
досліджень НАН України
06.04.15 р. - 15.05.15 р.
Тема стажування «Світові
тенденції розвитку сучасних
економічних систем»
Звіт про стажування

2

Стажування в ОНЕУ, кафедра
загальної економічної теорії
23.05.2016р. – 23.06. 2016 р.
Наказ № 01-17/707 від 20.05.2016р.
Загальний обсяг стажування
три кредити ECTS
(106 академічних годин).
Довідка про стажування
Наказ ОНЕУ №1310 від29.05.2016р.

1, 2, 3, 8, 11,
14, 15, 16

2, 3, 10, 14

* таблиця показників, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника (відповідно до пункту 6 приміток
додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти)
П.І.Б
викладача
Федорова
Алла
Іванівна

№
пункту

2

5

8
14

Відповідність показникам
1. Федорова А.І. Святочний цикл у липован Українського Подунав’я // Інтелігенція і влада. Серія: Історія.–Вип.25. -Одеса: Астропринт, 2012.–С.124136.
2. Федорова А.І. Взаємовідносини старообрядців-емігрантів (за архівом Ф.Ю.Мельникова) // Інтелігенція і влада: Матеріали Шостої Всеукраїнської
наук. конф. (Одеса, 20-23 травня 2014 р.). – Одеса: Астропринт, 2014. – С.245-248.
3. Федорова А.І. «Липоване: история и культура русских старообрядцев»: основні напрямки роботи (2004-2013) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. –
Вип. 30. - Одеса: Астропринт, 2014. – С. 246-252.
4. Федорова А.І. «Кишинівські єпархіальні відомості» як джерело для вивчення історії старообрядців в Південній Бессарабії // Інтелігенція і влада.
Серія: Історія. – Вип. 33. - Одеса: Астропринт, 2015. – С.154-170.
5. Федорова А.І. Дослідження старообрядців Південної Бессарабії в незалежній Україні // Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали
ІХ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 25-річчю Незалежності України, 25-26 травня 2016 р., м.Одеса.–Одеса: Астропринт, 2016. - С.77-79.
6. Федорова А.І. Правове положення старообрядців Бессарабії (середина ХVІІІ — початок ХХІ ст.): основні етапи // Актуальні питання державно–
правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-25 червня 2016 р., м.Одеса). - К.: Каравелла, 2016. С.145-149.
7. Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) // Інтелігенція і влада.Серія: Історія.–Вип.34.-Одеса:Астропринт,2016.–С.7287.
1. События конца 1920-х годов в истории старообрядцев Южной Бессарабии // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в
жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе ХХI в.: Труды II Международной научной конференции (Москва, 30-31 октября 2009 г.)
/ [Отв.ред. И.В. Поздеева]. - М., 2011 (Мир старообрядчества. Вып.8). - С.522-533.
2. В защиту Феогена: анализ брошюры С. Никанорова «Обращение к братьям старообрядцам» // Культура русских-липован в национальном и
международном контексте. Cборник научных сообщений Международного научного симпозиума ОРЛР, состоявшегося в Тульче (12-14 июня 2009 г.). –
Вып. 5. – Бухарест: Изд-во «CRLR» , 2011. – С.158-174.
3. Федорова А. Некоторые факты переписки о. Кирилла Иванова и Феодора Мельникова (1942-1943 гг.) // Старообрядчество Молдовы: опыт прошлого,
задачи настоящего... Материалы второй международной конференции по проблемам старообрядчества. - Кишинёв, 2012. - С.187-193.
4. Пригарин А., Федорова А. О связях старообрядцев Румынии и Прибалтики между двумя Мировыми войнами: письма К.А.Малышева и И.Н. Заволоко
Ф.Е.Мельникову // Международные Заволокинские чтения. – Сборник 3. – Рига: Poligrafists, 2014. – С.126-135.
Член редколегії наукової збірки «Липоване: история и культура руських старообрядцев» (Одеса-Ізмаїл) – до 2013 р.
1. Історія України: методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять для студентів усіх спеціальностей / Г.І.Гончарук, С.Л.Овсієнко,
А.І.Федорова. – Одеса: Наука і техніка, 2012 – 28 с.
2. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з навчальної дисципліни «Всесвітня історія» для студентів заочного
відділення / А.І.Федорова. – Одеса, 2013. – 30 с.
3. Методичні рекомендацій з курсу «Всесвітня історія». Частина І» для студентів очної форми навчання спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» / А.І.Федорова. – Одеса, 2014.
4. Методичні рекомендацій до семінарських занять з курсу «Всесвітня історія». Частина ІІ» для студентів очної форми навчання спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність»/ А.І.Федорова. – Одеса, 2014
5. Методичні рекомендації з курсу «Всесвітня історія. Нова історія» для студентів очної форми навчання спеціальності «Документознавство та
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інформаційна діяльність»/ А.І.Федорова. – Одеса, 2015.
6. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів заочного
відділення / Г.І.Гончарук, О.В.Мельник, А.І.Федорова. – Одеса, 2015.
7. Відео-презентації лекцій з «Історії України» (тема 1-4) для дистанційної освіти. 2016.
Кандидат історичних наук. 07.00.01 – Історія України (2005 р. ДК №031397)
Доцент кафедри історії та етнографії України (2009 р. 12 ДЦ №022620)
1. «Мої книги – мої офшори» // Чорноморські новини. – 14.05.2016. – С.4.
2.Рух: місце в історії та політиці // Чорноморські новини. – 09.06.2016. – С.3.
1. Лавренюк В.В. Десять основоположних правил офіційно-ділового та наукового стилів мовлення // Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса:
Одеський інститут удосконалення вчителів, 2014. - №3. - С. 27-34;
2. Лавренюк В.В. Філологічна грамотність як складова фахової діяльності інженера // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ
століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Сімекс-Принт, 2014. – С. 55-62.
3. Лавренюк В.В., Шпірна С.С. Мистецтво проведення ділової бесіди // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття.
Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Сімекс-Принт, 2014. – С. 103-106.
4. Лавренюк В.В. Розвиток фахового мовлення студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Інформаційна освіта та
професійно-комунікативні технології ХХІ століття. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.–Одеса:Сімекс-Принт,2015.–С.143-149.
5. Лавренюк В.В. Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення // Актуальні проблеми державного управління. Збірка
наукових праць. – Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, 2016. - № 2. – С. 35 – 44.
6. Лавренюк В.В. Деякі аспекти розвитку української термінології // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття.
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Сімекс-Принт, 2016. – С. 274-282.
Проекти «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття»; «Актуальні питання докуменетознавства та інформаційної
діяльності: теорії та інновації»
1. Лавренюк В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Культура мовлення та ораторське мистецтво» для студентів Гуманітарного факультету. Рівень
підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса: ОНПУ,
2011 р. – 133 с. – Електронний ресурс. КЛО3890 від 14.03. 2011р.
2. Лавренюк В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних факультетів ОНПУ денної
форми навчання. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань - 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та інформаційна
діяльність». - Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». – Одеса: ОНПУ, 2013 р. – 137 с. - Електронний ресурс.
КЛО5193 від 12.06. 2013р.
3. Лавренюк В.В. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Навчальний посібник з дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням». – Одеса: ОНПУ, 2014. – 77 с. – Електронний ресурс. НПО5617 від 05.06. 2014р.
4. Лавренюк В.В. Мовна норма. Навчальний посібник для студентів технічних і гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання з
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». – Одеса: ОНПУ, 2015. – 159 с. – Електронний ресурс. НПО6216 від 20.01. 2015р.
5. Лавренюк В.В. Конспект лекцій (Перероблений і доповнений) з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних
факультетів усіх спеціальностей. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та
інформаційна діяльність». – Одеса: ОНПУ, 2015. – 137с. – Електронний ресурс. КЛО6215 від 20.01. 2015р.
6. Лавренюк В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти
ОНПУ усіх спеціальностей. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та
інформаційна діяльність». – Одеса: ОНПУ, 2015. – 137 с. – Електронний ресурс. КЛО6347 від 30.03. 2015р.
7. Лавренюк В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей ІДЗО ОНПУ. Рівень
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підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». – Одеса: ОНПУ,
2016 р. – 117 с. – Електронний ресурс. КЛО7333 від 17.05. 2016р.
8. Лавренюк В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей ОНПУ денної
форми навчання. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та інформаційна
діяльність». - Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». – Одеса: ОНПУ, 2016 р. – 115 с. – Електронний ресурс.
КЛО7331 від 17.05. 2016р.
9. Лавренюк В.В. Культура ділового спілкування. Навчальний посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх
спеціальностей ІДЗО ОНПУ. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105 «Документознавство та
інформаційна діяльність». - Одеса: ОНПУ, 2016. – 62 с. – Електронний ресурс. НПО7330 від 17.05. 2016р.
10. Лавренюк В.В. Культура ділового спілкування. Навчальний посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів
усіх спеціальностей ОНПУ денної форми навчання. Рівень підготовки-бакалавр. Галузь знань- 0201 «Культура». Напрям підготовки – 6. 020105
«Документознавство та інформаційна діяльність».– Електронний ресурс. НПО7337 від 18.05. 2016р.
Вчене звання доцента кафедри українознавства. Атестат доцента: ДЦ № 003141 від 18 жовтня 2001 року. Протокол № 4/38-Д
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1. Афанасьев А.И. Два типа социо-гуманитарных теорий // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 2.– Т. 24: философии и филология. – Одесса:
Куприенко, 2013. – ЦИТ: 213-076. (Indexed RSCI)
2. Афанасьев А.И. Гуманитаристика: научные притязания // Гуманитарные научные исследования. – Май, 2013 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2013/05/3222 (Indexed RSCI)
3. Афанасьев А.И. Гуманитаристика и ее парадигмы. // Гуманитарные научные исследования. – Июнь, 2013 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2013/06/3353 (Indexed RSCI)
4. Афанасьев А.И., Василенко И.Л. Каноны научности и гуманитаристика // Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д.,
2014.- С.9-13 (Indexed RSCI)
5. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и
философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (Indexed RSCI)
Навчальні посібники:
1. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2014. –212 с. (особистий внесок 50%)
2. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2015. –216 с. (особистий внесок 50%)
Монографії:
3. Афанасьев А.И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки: монография. - Одесса: Бахва, 2013. – 288 с.
4. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. и др. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и
философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (особистий внесок -20%)
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Філософія та гуманізм», включеного до переліку наукових фахових видань України

9

Голова Апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (2015 р.)

10

Заступник завідуючого кафедрою філософії та методології науки

11

Участь в атестації наукових кадрів:
– як офіційного опонента;
–як члена Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.
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3

Чістякова
Ірина
Миколаївна

12

Присудження наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання професора

1

1. Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка (у співавторстві) / І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2014. - Вип. №
31. - С. 319-331.
2. Чістякова І.М. Л. Лук’яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи (у співавторстві) / І.М.
Чістякова // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2015. - Вип. № 33. - С. 238-249.
3. Чістякова І.М. «Свой среди чужих, чужой среди своих» — жизнь и деятельность Феофана Прокоповича (у співавторстві) / І.М. Чістякова // SCHOLA2015: Материалы Третьей междун. научн. rонф. «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений». — М.: Издательство
«Политическая энциклопедия», 2015. – C. 28-34.
1. Чістякова І.М. Загадки Сфінкса в реаліях ХХІ століття / І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада: Громадсько-політ. наук. збірник наукових праць. – 2009. Вип. № 17. - С. 106-118.
1. Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка (у співавторстві) / І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2014. - Вип. №
31. - С. 319-331.
2. Чістякова І.М. Л. Лук’яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи (у співавторстві) / І.М.
Чістякова // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2015. - Вип. № 33. - С. 238-249.
1. Чістякова І.М. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент
організацій» (у співавторстві). - Т.1. - Розділ «Підприємницьке право». – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148–193.
2. Чістякова І.М. Правознавство для студентів неюридичних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2013. – 200 c.
3. Чістякова І.М. Правове регулювання інформаційної діяльності: Навчальний посібник (у співавторстві). – К.: Каравела, 2013. – 232 с.
4. Чістякова І.М. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник (у співавторстві). — К.: Каравела, 2016. — 232 с.
5. Chistyakova I. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions (у співавторстві) - K.: Caravela, 2016. – 116 p.
Завідувач кафедри правознавства ОНПУ

2
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1. Чістякова І.М. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» (у співавторстві). - Одеса:
ОНПУ, 2016. – № 3286-РС-2016, МВ06985 18.02.2016. – 30 c.
2. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» для студентів усіх напрямів підготовки (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2016. – №
3282-РС-2016, КЛ06987 18.02.2016. - 92 с.
3. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (у співавторстві). – № 3272РС-2016, КЛ06971 17.02.2016. - 81 с.
Присуджено вчене звання доцента кафедри методології наукової та інженерної діяльності (атестат доцента ДЦ АР № 000885 від 25.11.1994 р.)

16

І-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (1 місце – Філіпов Олег, гр. АЕ-154)

18

За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки нагороджена
Почесною грамотою Одеської обласної ради та Почесною відзнакою Одеської обласної ради (червень 2015 р., № 10-71).
Робота у навчально-консультаційному центрі «Правознавець», виконання обов'язків керівника Центру.
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19
Кубко
Валентина
Петрівна

2

1.
2.

Гендерні аспекти корпоративної культури організацій // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені
М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 120. – К. : Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2014. – С.19-26. Режим доступу:
http://www.novaparadigma.org.ua/
Особливості використання кольорів у фірмовому стилі / В. П. Кубко, Ю. В. Щербак // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.
В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С.294-296.

3.

3

5

Комунікативний аспект розробки рекламних кампаній / В. П. Кубко, Я.М. Туренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.
В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С.303-306.
4. Комунікативна стратегія розвитку туристичного бізнесу в Україні / В. П. Кубко, І.І. Компанієць // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових
праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С.310-313.
5. Удосконалення корпоративного іміджу організації шляхом застосування ребрендингу / / В. П. Кубко, І.В. Діордієва // Гілея: науковий вісник.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 108 (5). - С.204-209.
Конференції
6. Особливості застосування PR-інструментів в управлінні підприємством / В.П. Кубко, А.Баранюк // Актуальні питання документознавства та
інформаційної діяльності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 281-286.
7. Особливості зовнішньої реклами в Україні / В.П. Кубко, І. Діордієва // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності:
збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 204-209.
8. Особенности разработки рекламной кампании / В.П. Кубко, Я.Туренко // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності:
збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 269-272.
9. Особливості розвитку інформаційної системи туристичної діяльності / В.П. Кубко, Ю. Коляденко // Матеріали XVII Міжнародної науковопрактичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (19-20 квітня 2016 р.) - Національний аерокосмічний університет ім.
М.Є. Жуковського «ХАІ». - Харків, 2016. - С.44-45.
1. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов,
І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232 с.
2. Research activities.Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko,
D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K .: Caravela, 2016 – 116 p.
Міжнародний проект «Інформаційна освіта та комунікативні технології ХХІ століття»

10

Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України щодо підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»
Член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та комунікативні технології
ХХІ століття»
Робота у складі організаційного комітету та апеляційної комісії щорічної Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа».
Заступник завідувача кафедрою документознавства та інформаційної діяльності ГФ ОНПУ

12

Присуджено вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності (атестат доцента 12ДЦ № 041637 від 26.02 2015 р.)

14

1. Документна лінгвістика : методичні рекомендації та контрольні завдання [для студентів денної форми навчання] / [укл. В. П. Кубко]. – Одеса : ОНПУ,
2011. – 23 с. (1,1 д.а.) (МВ04217 від 06.12.2011р.).
2. Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл. С. Л. Брайченко, О. П. Колесова,
В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 77 с. (3,7 д.а.) (КЛ04671 від 04.09.2012р.).
3. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студенів усіх спеціальностей / [укл.
С. В. Аверіна, С. Л. Брайченко, Ю. А. Грушевська, О. П. Колесова, В. П. Кубко та ін.]. – Одеса : ОНПУ, 2012. – 2012. – 93 с. (4,4 д.а.) (МВ04670 від
04.09.2012р.).
4. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту дипломних робіт на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр» («спеціаліст»,
«магістр») за фахом 6.020105 (7.02010501, 8.02010501) – «Документознавство та інформаційна діяльність» / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна ; укл. : В. Г.
Спрінсян, В. П. Кубко, Т. А. Лугова, С. М. Мельник. – Одеса : ОНПУ, 2014. – 85 с.
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18
Мельник
Олег
Віталійович
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5. Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ Укл.:
О.П. Василенко, В.П. Кубко. – Одеса: ОНПУ, 2016. – 147 с.
Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобуто кваліфікацію спеціаліста з
документознавства та інформаційної, діяльності (Диплом СК №41945136 20 січня 2012 р.)
1. Керівництво науковою роботою студентів, які отримали призові місця (2013, 2014 рр.) у конкурсі студентських наукових робот.
2. Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секції «Документознавство та
інформаційна діяльність».
3. Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації».
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та соціально-економічний і культурний розвиток
Одеської області, високий професіоналізм нагороджена почесною грамотою Одеської обласної ради (червень 2015 р.).
1. Мельник О.В. Розвиток середньої жіночої освіти ву ХІХ – на початку ХХ ст.. в Одесі // Інтелігенція і влада. Серія: Історія : громадсько-політ. наук.
збір. – Одеса: Астропринт.2011, вип. 21. – С. 46-55.
2. Мельник О.В. Педагогічні курси в Одесі (1903-1906 рр.) : формування, структура, організація навчального процесу // Інтелігенція і влада. Серія:
Історія: громадсько-політ. наук. збір. – Одеса: Астропринт, 2011., Вип. 22. – С. 41-48. Фахове видання.
3. Мельник О.В. Діяльність Володимира Едуардовича Крусмана на Одеських вищих жіночих курсах (1908-1917 рр.)// Інтелігенція і влада. Серія: Історія:
громадсько-політ. наук. збір. – Одеса: Астропринт, 2011., Вип. 23. – С. 247-255. Фахове видання.
4. Мельник О.В. Вища жіноча медична освіта і навчальний процес на Одеських ВЖК та ОВЖМК : між приватним та суспільно-корисним (1910-1917
рр.) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політ. наук. збір. – Одеса: Астропринт, 2012., Вип. 25. – С. 72-83.
5. Мельник О.В. Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеський вищих жіночих курсов (1906-1918 рр.) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політ.
наук. збір. – Одеса : Астропринт№29., 2013 р.
6. Мельник О.В. Основні тенденції розвитку вищої жіночої освіти в другій половині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст.// Інтелігенція і влада. Серія: Історія:
громадсько-політ. наук. збір. – Одеса : Астропринт. - №30, 2014 р.
7. Мельник О.В. Позиції української інтелігенції щодо агресії Росії проти України: за матеріалами інтернет ресурсів (квітень – травень 2014 р.)//
Інтелігенція і влада. : матеріали Шостої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса, 20-23 травня 2014 р.): редкол.: гол. Ред. Гончарук Г.І. [та ін.] — Одеса:
Астропринт, 2014.
8. Мельник О.В. Д.Г. Атлас та дослідження історії Хаджибею-Одеси (1906-1917 рр) // «Кочубіїв - Хаджибей – Одеса» Матеріали Першої Всеукраїнської
наукової конференції присвяченої 600-річчю міста 28-29 травня 2015, Одеса «політехперіодика», 2015. -174 с.
9. Мельник О.В. Міфологема «руїни» в Українській державі(2014-2015 рр.) за матеріалами інтернет – простору // Інтелігенція і влада. - №33. - 2015.– С.
123-133.
10. О.В. Мельник «День перемоги 9 травня» як засіб контролю за територіями Радянського Союзу: ідеологія та практика використання у сучасному
військово-ідеологічному протистоянні Україна-Росія. // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Народний Рух України: місце в історії та
політиці» 25-26 травня 2016 року, м. Одеса.
Обов’язки заступника кафедри з навчально-методичної роботи, та заступника з НДРС
1. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів заочної форми
нав-чання. Одеса: Астропринт, 2012. 75 С. (Гончарук Г.І., Моісеєва Т.М. Мельник О.В.)
2. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів заочної форми
навчання. Одеса: Астропринт, 2015. (Гончарук Федорова А.І., Мельник О.В.)
Доцент присвоєно вчене звання 04.07.2013 Аттестат 12ДЦ №035829
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1. Козакова Е.Н., Крамаренко А.Р. Использование инновационных технологий в рекламе / Е.Н.Козакова, А.Р.Крамаренко – Ефективна економіка
[Електронний ресурс] – 2012, № 7.
2. Козакова О.М., Козаков В.В. Інноваційна система управління бізнес-процесами проектно-орієнтованої організації соціального спрямування
/О.М.Козакова, В.В.Козаков – Економіка:реалії часу. – 2014, № 6(16).
Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с.
(колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:
1. Козакова О.М., Філатова О.Є. Інноваційні засади формування каналів розподілу на підприємстві / О.М.Козакова, О.Є.Філатова - Міжнар. наук.практ.конфер «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства». - Кам'янець-Подільський, 21-22 листопада 2014р.
2. Козакова О.М., Козаков В.В. Регіональні аспекти інноваційної діяльності /О.М.Козакова, В.В.Козаков – Міжнар наук.-практ.конфер. «Регіональні
економічні проблеми в умовах сучасних викликів». – Київ, 27-28 лютого 2015р.
3. Козакова О.М., Козаков В.В. Інноваційна концепція просування бренду підприємства /О.М.Козакова, В.В.Козаков – Міжнар.наук.-практ.конфер
«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів». – Львів, 27-28 лютого 2015р.
4. Козакова О.М. Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємства /О.М.Козакова – І міжнар. наук.-практ.конфер. «Управління інноваційним
розвитком на макро-,мезо- та мікрорівнях.» – Одеса, 5 червня 2015р.
5. Козакова О.М. Комунікація як засіб інноваційного розвитку / О.М.Козакова – ІІ міжнар. наук.-практ.конфер. «Економіка: реалії часу та перспективи». –
Одеса, 7-11 вересня 2015р.
6. Козакова О.М., Козаков В.В. Формування кадрового потенціалу в умовах модернізації економіки /О.М.Козакова, В.В.Козаков – ХХ міжнар. наук.практ.конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»– Одеса, 7-11 вересня 2015р.
7. Козакова О.М. Роль регіонів в активізації інноваційної діяльності / О.М.Козакова. – ХХІ міжнар. наук.-практ.конфер. «Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку економіки». – Одеса, 12-15 вересня 2016 р. - Том І. Част.І.
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи - підготовка і проведення студентських олімпіад, конференцій; складання звітів по бюджетній НДР та за
результатами наукової роботи викладачів і студентів.
Авторське свідоцтво на твір № 53439 від 30.01.2014 – конспект лекцій «Паблік рилейшнз».
Конспекти лекцій
1. Окландер Т.О., Волкова Н.І., Козакова О.М. Маркетингові комунікації: конспект лекцій /Т.О.Окландер, Н.І.Волкова, О.М.Козакова - Одеса: Наука і
техніка, 2012. - 136 с.
2. Козакова О.М. Паблік рилейшнз: конспект лекцій /О.М.Козакова - Одеса: Наука і техніка, 2012. - 86 с.
3. Забарна Е.М., Козакова О.М., Волкова Н.І., Окландер Т.О. Макроекономіка: конспект лекцій /Е.М.Забарна, О.М.Козакова, Н.І.Волкова, Т.О.Окландер [Електронний ресурс] – Одеса: ОНПУ, 2012. - 178 с.
4. Волкова Н.І., Козакова О.М., Окландер Т.О. Маркетингова політика комунікацій: конспект лекцій /Н.І.Волкова, О.М.Козакова О.М., Т.О.Окландер [Електронний ресурс] – Одеса: ОНПУ, 2012. - 70 с.
Методичні розробки
1. Козакова О.М. Макроекономіка: метод вказівки до самостійної роботи при підготовці до лекційних та практичних занять для студентів напряму
підготовки 6.030601 - Менеджмент /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] – Рег. номер 1376-РС-2012. - 19 с.
2. Козакова О.М. Макроекономіка: метод. вказівки до виконання індивідуальних завдань(РГР) для студентів напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент
очної форми навчання /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] – рег. номер 1377-РС-2012. - 17 с.
3. Козакова О.М. Регіональна економіка: метод вказівки до виконання контрольних робіт для студентів галузі знань 0305 "економіка і підприємництво"
заочної форми навчання /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] – Рег. номер 2608 -РС-2014. - 30 с.
4. Козакова О.М. Макроекономіка: метод. вказівки до виконання індивідуальних завдань (РГР) для студентів напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент
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денної форми навчання /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] – Рег.номер 3038-РС-2015. - 29 с.
5. Козакова О.М. Регіональна економіка: метод. вказівки до виконання індивідуальних завдань (РГР) для студентів напряму підготовки 6.030507 Маркетинг, 6.030504 - Економіка підприємства денної форми навчання /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] –Рег.номер 3039- РС 2015. - 29 с.
6. Козакова О.М. Макроекономіка: метод. рекомендації та завдання до курсової роботи (проекту) для студентів напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика /О.М.Козакова - [Електронний ресурс] – Рег. номер 3509-РС-2016. - 20 с.
Керівництво студентами, доповіді яких визнані кращими на І етапі студентських конференцій – 7 студентів, згідно із звітами по конференціям та
наказами по університету.
1. Алгоритм открытого распределения ключей на эллиптических кривых / А.В. Онацкий, О.В. Жарова. // Науковий вісник МГУ. Серія Інформаційні
технології та управління проектами. – Одеса, 2011. – №3. – С. 120-123.
2. Алгоритм открытого распределения ключей / А.В. Онацкий, О.В. Жарова. // Наукові записки МГУ. Тезиси. Матеріали щорічної звітної конференції
професорського-викладацького складу присвяченої 10-річчю застування МГУ – Одеса, 2012. – Вип. 16. – С. 354-357.
3. Алгоритм открытого распределения ключей на эллиптических кривых / А.В. Онацкий, О.В. Жарова. // Науковий вісник МГУ. Серія Інформаційні
технології та управління проектами. – Одеса, 2012. – №4. – С. 45-49.
4. Криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых / А.В. Онацкий, С.М. Горохов, О.В. Жарова. //
Научные труды ОНАС им. А.С. Попова. – 2013. – № 2. – С. 66-71.
5.Криптографические протоколы доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых /А.В.Онацкий, О.В. Жарова. – Цифрові технології.
Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2015. – Вип. 18 – 14с.
Інтегральне числення функції однієї змінної з грифом МОНУ . В.В. Новіков, О.В.Жарова. ( №1.4/18-Г-818) Навчальний посібник з грифом МОНУ-1592010 ВМВ.
Заступник завідувача кафедри вищої математики та моделювання систем ОНПУ.
1. «Методичні вказівки до розрахунково–графічних та індивідуальних завдань з вищої математики на тему «Векторна алгебра» для студентів усіх
спеціальностей». Укладачі: О.В. Жарова, С.М. Білякова. - 37 с. МВ 06541 от 28.07.2015 №2949-РС-2015.
2. «Методичні вказівки до розрахунково–графічних та індивідуальних завдань з вищої математики на тему «Лінійна алгебра» для студентів усіх
спеціальностей». Укладачі: О.В. Жарова, С.М. Білякова. - 61 с. МВ 06542 от 28.07.2015 №2951-РС-2015.
3. «Контрольне завдання и методичні вказівки з вищої математики на тему «Лінійна алгебра» для студентів заочного вивчення усіх спеціальностей.».
Укладач: О.В. Жарова – 24 с. МВ 06538 от 28.07.2015 №2952-РС-2015.
4. «Методичні вказівки до розрахунково–графічних та індивідуальних завдань з вищої математики на тему «Елементи аналітичної геометрії» для
студентів усіх спеціальностей.» /Укладачі: О.В. Жарова, С.М. Білякова, Н.О. Шпікіна. – Одеса: ОНПУ, 2015 - 37 с МВ 06537 от 28.07.2015 №2950-РС2015.
5. «Методичні вказівки до розрахунково-графічних та індивідуальних завдань з вищої матема-тики на тему «Векторна алгебра» для студентів IБEIT та
ІЕКСУ різних напрямків І сем»/ Укладачі: О.В. Жарова, С.М. Білякова / - Одеса: ОНПУ, 2012.-МВ04380. №0997 -РС-2012, 1,95 ум-друк.арк.
6. «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Емпіричні методи програмної інженерії» для студентів інституту комп'ютерних
систем з базової підготовки за напрямками підготовки: 6.050103 – «програмна інженері"». / Укладачі: В.В. Войтенко, О.В.Жарова. Одеса . ОНПУ, 2011. 15 c. МВ04032 от 06/29/2011.
1. Strategy of consulting firm // Problems of social and economc development of business: Collecton of scientific articles Publishing house «BREESE», Montreal,
Canada, 2014. - С.347-353.
2. Information system innovation as a necessary factor in morden activity enterhrises//Problems of social and economic development of business: Collection of
scientific articles Publishing house «BREESE», Montreal, Canada, 2014. - С.247-251.
3. Кількісна оцінка конкурентоспроможності фірми // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р., Ч 2. – Дніпропетровськ, Національна металургійна
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академія, 2016. - С.704-708.
4. Управління ризиками комерціалізації продуктових інновацій// Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали VIII
Міжнародного бізнес-форуму. Київський національний торговельно-економічний університет, 2015. - С. 260-261.
5. Інноваційна активність як фактор підтримки конкурентоспроможності підприємства// III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості», Львів. - Видавництво Львівської політехніки,
2015. - С. 604-605.
6. Інформаційні аспекти ризиків регіональних стратегій// Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи:
матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2015 р., м. Одеса). - С.79-81.
7. Дослідження ринкової адекватності продуктових інновацій// Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і
управління в умовах глобалізації», ДонНУЕТ, Кривий Ріг, 2015. - С.62-65.
8. Продуктові інновації конкурентоспроможної фірми // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку економіки». – Т.1, Вип. 2. – Київ: НАНУ, 2015. С.87-93.
9. Інноваційна складова конкурентоспроможності фірми // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і
перспективи». – Т.1. – Одеса, ОНПУ, 2015. - С.233-236.
10. Кількісна оцінка конкурентоспроможності фірми // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р., Ч 2. – Дніпропетровськ, Національна
металургійна академія, 2016. - С.704-708.
Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с.
(колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
Заступник завідуючого кафедрою економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ
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Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір конспект лекцій «Інформаційні системи і технології в маркетингу» (№ 49628 від 07.06.2013 р.)
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1. Конспект лекцій «Інформаційні системи і технології в маркетингу» для студ. спец. 7.03050701 «Маркетинг» всіх форм навчання. - Одеса: Наука і
техніка, 2012. - 136 с.
2. Конспект лекцій «Маркетинг промислового підприємства» для студ. спец. 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання.-Одеса:Наука і техніка,2012.-134с.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для студентів технічних спеціальностей. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 97 с (Співавтори - Н.І. Волкова,
О.М.Козакова, О.Б. Мішина, Т.О.Окландер, С.І.Рассаднікова, Н.О. Черепанова)
4. Маркетинг територій. Конспект лекцій для студентів напряму 6.030507 – «Маркетинг» галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» денної
форми навчання ІІІ курсу. – Одеса: ОНПУ, 2012.
5. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи № 1 (теорія) з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво». – Одеса: ОНПУ, 2014.
6. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи № 2 (практика) з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво». - Одеса: ОНПУ, 2014.
7. Методичні рекомендації та завдання до курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів напряму підготовки 0305 – «Економіка і
підприємництво» денної форми навчання ІІ курсу ІІІ семестру. – Одеса: ОНПУ, 2014.
8. Методичні рекомендації та завдання до курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» для магістрів
спеціальності 8.180010012 – «Управління інноваційною діяльністю» (специфічні категорії) V курсу ІХ семестру. - Одеса, ОНПУ, 2014.
9. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» для магістрів
спеціальності 8.180010012 – «Управління інноваційною діяльністю» (специфічні категорії) V курсу Х семестру. - Одеса, ОНПУ, 2014.
Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» та здобуто кваліфікацію магістра з маркетингу в ОНПУ (Диплом з відзнакою СК №
41946462)
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Рассадникова
Світлана
Іванівна

1

2

3

Рассадникова С.И. Институциональные условия и перспективные направления формирования инвестиционной привлекательности
в сфере
природопользования/ С.И. Рассадникова //Сборник научных статей «Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen
der Transformatio: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol.1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – С. 73-76.
ISBN видавництво Германії, збірник зарегіструвано, індексується і реферується в зарубіжних базах даних в наукометрічної базі РИНЦ иWeb of Science
Монографії
1. Рассадникова С.І Теоретичне обгрунтовання формування інвестиційної привабливості природокористування:значення та функції /Сталий розвиток та
екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика. Монографія коллект. /[ Рассадникова С.І. , Андерсон В.М., Андрєєва Н.М. та ін]; За
науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова ЄВ. /ДУ «ІЕПРС НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Симферополь: ВД «АРІАЛ»,
2011. – с.226-235.
Статті
1. Рассадникова С.І. Система управління природокористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи/С.І. Рассадникова// Економіка: реалії часу.
Науковий журнал. – 2015. –№ 5(21).- С.167-175. – [Електроннний ресурс]. - Режим доступу: електронний науковий журнал «Економіка: реалії часу». http://economics.opu.ua/archive.html .
Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO
Publishing (США); Google Scholar (США).
2.Рассадникова С.І. Програмно-цільовій підхід до розвитку екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-методичні основи / С.І.
Рассадникова // Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. – О., 2013. – Вип. 54: Сталий розвиток – стратегічна перспектива
українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. – С.270-281.
3. Рассадникова С.І Пріоритетні напрями державно-приватного партнерства у розбудові екологічної інфраструктури // Економічні інновації. Випуск 48.
Новітні підходи в економіці та управлінні природокористуванням. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України, 2012. – С. 192-204.
4. Рассадникова С.І. Сучасні тренди і проблеми реформування інвестиційного забезпечення природокористування // Економіст. – 2010. - № 8. – С.38-41.
Конференції
1.Рассадникова С.І. Ноосферний підхід до інвестиційного забезпечення екологічної інфраструктури //Матеріали науково-практичної конференції, м.Одеса, 22-23
вересня 2011 р. /ІПРЕЕД НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – С. 158-160 (231 с.)
2. Рассадникова С.І. Реклама як засіб забезпечення стійкості фінансового ринку // Концепція та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: матеріали
VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДСП України, 2012. - С.114-116
3. Рассадникова С.І. Інноваціно - інвестиційний потенціал природокористування у соціально-економічному розвитку регіонів. Проблеми та перспективи
інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор: тези доповіді до І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції . – (Ізмаїл, 16-17 квітня 2012 р.) - Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України, Кагульський державний університет «B.P.Hasdeu», Ізмаїл, 2012. - Режим доступу:
http://fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d112.html
4. Рассадникова С.І. Національна система екологічної інфраструктури: проблемі і перспективи / Рассадникова С.І.//Цілі збалансованого розвитку для України:
матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18-19червн 2013 року). – К: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.353-358.(491 с.).
5. Рассадникова С.І. Імплементація зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні /С.І. Рассадникова, Л.Э. Купінець //Національного форуму «Поводження
з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Київ, 4–7 листопада 2014 р.- Київ,2014.- C.31-34.
6. Рассадникова С.И.Эволюция категории инвестиции в контексте эколого безопасного инновационного развития экономики / С.И. Рассадникова //
«Украйна- България – Европейски союз: съвременно състояние перспективи». Сборник с доклади от международна научна конференція, 24 сентября – 1
октября 2016 р., г.Варна. – Том 2. – Варна, Издательство «Наука и иэкономика», 2016. – С. 219-224.
1. Рассадникова С.І. Навчальний посібник по курсу «Глобальні проблеми світової економіки» для студентів за спеціальністю8.18010012 - управління
інноваційною діяльністю усіх форм навчання/ Укладачі: Забарна Є.М., С.І. Рассадникова, С.К. Харічков. - Одеса: ОНПУ, 2015. – 98 с.
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Рег. номер НП 06535 від 28.07.2015р.
2. Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. 198 с. (колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
Відповідальний виконавець: к.е.н., с.н.с. С.І. Рассадникова держбюджетної теми 3.1.8.47/Б «Інституційні засади розбудови організаційно-управлінської
системи природокористування в контексті адміністративно-територіальної реформи» (реєстраційний № 0112U006982, терміни виконання: 01.2013 р. –
12.2015 р.).
Офiцiйний опонент
1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Головченко С.І на тему: «Управління еколого-економічним розвитком регіону», поданої до захисту на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 17.11.2015р. у
спеціалізовану вчену раду К 73.053.05 Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.;
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гончарової Катерини Володимирівни на тему: «Регіональна політика формування кластерів
екологоузгодженого будівництва», поданої до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05
– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2013р.) у спеціалізовану вчену раду К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу
Придніпровська державна академія будівництвав та архітектури
3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Квактун Олесі Олексіївни на тему «Інветиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону, поданої до
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка. 24 грудня 2010 року у спеціалізовану вчену раду К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія
будівництвав та архітектури.
4.Офіційнийо опонент на дисертаційну роботу Логвіновської Світлани Іванівни на тему «Механізм управління відтворенням регіональної екологовиробничої системи» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка у спеціалізовану вчену раду К 32.075.03 Луцького національного технічного університету
Рассадникова С.І. залучалась до роботи Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки Д 41.177.01
в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, як залученого фахівця за спеціальністю 08.00.06-економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища.
Член постійно діючого методологічного семінару по оцінки результатів дисертаційних досліджень щодо підготовки їх до захисту у Інституті проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
1. Рассадникова С.І. Конспект лекцій по курсу «Рекламний менеджмент» для студентів за фахом 7.03050701 «Маркетинг». – Одеса, ОНПУ, 2012. – 130 с.
2. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до самостійної роботи над вивченням дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів спеціальності
7.03050701 – «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ семестру / Укл.: Рассадникова
С.І. - Одеса, ОНПУ, 2012. – 36 с. - Рег.номер в журналі обліку МВ04805 від 01.11.2012, №1368-РС-2012.
3. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050701 –
«Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ семестру / Укл.: Рассадникова С.І.. - Одеса,
ОНПУ, 2012. – 37 с. –Рег.номер в журналі обліку МВ04806 від 01.11.2012, №1367-РС-2012.
4. Рассадникова С.І. Методичні вказівки до виконання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів
спеціальності 7.03050701 – «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Vкурсу ІХ семестру / Укл.:
Рассадникова С.І .- Одеса, ОНПУ, 2012. – 27с.
Рег.номер в журналі обліку МВ04807 від 01.11.2012, №1369-РС-2012.
Присудження наукового ступеню доктора філософії від 18.11.2008 р. Вища атестаційна комісія України, to diploma КН № 002965
Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській наукової конференції в ОНПУ, в 2015/2016 уч. роки – 4 грамоти
отримані студентами із 6 підготовлених студентів з доповіддю на конференції -
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1.Волкова Н.І. Полікультурна освіта у професійній підготовці майбутніх економістів // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика».
– К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2015. - Вип. 1-2. – С. 33-37. INDEX COPERNICUS
2.Волкова Н.І. Using interactive technologies in the study of economic subjects // Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і
практика». - К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2015. - № 4 (45). – С. 78-82. INDEX COPERNICUS
3.Волкова Н.І. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін // Збірник наук. праць «Педагогічний процес: теорія і
практика» - К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2014. – Вип. 2. – С. 61-65.
4.Волкова Н.І. Проблеми формування ефективної товарної політики підприємства // Наукове забезпечення процесів реформування соціальноекономічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали VІІ науково-практичної конференції 24-26 квітня 2013 р. - Сімферополь: Кримський інститут
бізнесу, 2013. – С. 54 – 56.
5.Волкова Н.І. Методологія розвитку регіональної політики в сучасній соціально-економічній системі // Підвищення національної
конкурентоспроможності: управлінські, соціально-економічні та науково-технологічні аспекти: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної
конференції 19-23 листопада 2013 р., Сімферополь-Ялта - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2013. – С. 23-26.
6.Волкова Н.І. Концептуальні основи економічних реформ // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. "Економіка: реалії часу
і перспективи", 7-11 вересня 2015 р. – Одеса, 2015. - Т.1. – С. 61-62.
7.Волкова Н.І., Черепанова Н.О. Інформаційна підтримка інноваційних процесів в системі процесійної освіти // Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції».11-12 грудня 2015р.–Ужгород,2015.– С. 136-139.
Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с.
(колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
1.Волкова Н.І. Маркетингова товарна політика Конспект лекцій для спеціальності 6.030507 – «Маркетинг» Одеса: ОНПУ, 2012. – 75 с. Друк.
2.Волкова Н.І. Міжнародний маркетинг Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 – «Маркетинг»
напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Одеса: ОНПУ, 2012. – 64 с. Електронна регістрація: 1215-РС-2012. №
КЛ04655.
3Е.М. Забарна, Н.І. Волкова, Т.О. Окландер. Маркетинг. Метод. рек. та вимоги до проходження вироб. практики для студ. ІІІ курсу денної та заочної
форм навчання галузь знань 0305 – Економіка і підприємництво, напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг Одеса: Наука і техніка, 2012. – 16 с.
4..Волкова Н.І. Міжнародний маркетинг Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 6.030507 – «Маркетинг» напряму
підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2012. – 26 с. Електронна регістрація: 1228-РС-2012.
5.Волкова Н.І. Міжнародний маркетинг Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030507 – «Маркетинг» напряму
підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2012. – 16 с. Електронна регістрація: 0990-РС-2012.
6..Волкова Н.І. Міжнародний маркетинг Методичні рекомендації та вимоги до виконання індивідуального завдання для студентів спеціальності 6.030507
– «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2012. – 11 с. Електронна регістрація:
0954-РС-2012.
7.Волкова Н.І., Черепанова Н.О. Історія економіки та економічної думки Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних
занять для напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво». - Одеса: ОНПУ, 2014. – 18 с. Електронна регістрація: 1939-РС-2014.
8.Волкова Н.І. Мікроекономіка Методичні рекомендації та вимоги до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів
спеціальності 6.030501 – «Облік і аудит» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво». - Одеса: ОНПУ, 2014. – 39 с. Електронна регістрація:
1928-РС-2014.
Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» та здобуто кваліфікацію магістра з маркетингу в ОНПУ (Диплом з відзнакою СК
№41946459 20 січня 2012 р.)
Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській наукової конференції в ОНПУ
Фахові статті та монографії
1. Мельник, С. Про специфіку соціокультурної комунікації [Текст] / С. Мельник // Аркадія. – Одеса : ФОП Грiнь Д. С., 2016. – № 1 (46). – С. 107 – 111.

Сергій
Петрович

5
14

15
Дорошук
Ганна
Анатоліївна

1

Фахове видання України
2. Мельник, С. Про мiфологiчне манiпулювання в агiтацiйно-пропагандистськiй дiяльностi (на прикладi iконiчного зображення пiдлiтка як героя та
захисника) [Текст] / С. Мельник // Аркадія. – Одеса : ФОП Грiнь Д. С., 2015. – № 2 (43). – С. 47 – 49. Фахове видання України
3. Мельник, С. Особливості маніпулятивного аспекту міфологічної комунікації [Текст] / С. Мельник // Аркадія. – Одеса : ФОП Грiнь Д. С., 2014. – № 4
(41). – С. 55 – 59. Фахове видання України
4. Мельник, С. П. Застосування нейролінгвістичного програмування (НЛП) в роботі з переконаннями реципієнта для успішної взаємодії в навчальній
комунікації [Текст]/ С. П. Мельник // Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 2012. – № 3.– С. 88 – 92.
5.Мельник, С. Лингвокультурологический взгляд на проблему современной медийной коммуникации (на примере использования манипулятивной
семантики и риторики в СМИ) [Текст] / С. Мельник // Аркадия. – Одеса, 2012. – № 3 (34). – С. 60 – 63. Фахове видання України
6. Мельник, С. П, Лугова, Т. А, Cool-освіта як проблема якості сучасного дистанційного технологізованого навчання [Текст] / Т. А. Лугова, С. П. Мельник
// Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 2012. – № 6.– С. 86 – 87. Фахове видання України
7. Мельник, С. П. Застосування нейролінгвістичного програмування (НЛП) у педагогічному спілкуванні для досягнення ефективної взаємодії [Текст]/ С.
П. Мельник // Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 2011. – № 6– С. 78 – 81 . Фахове видання України
Конференції
1.Мельник, С. Шокун, Н. Об инфотейменте на украинском телевидении // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та
інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Одеса, 24 – 25 березня 2016 р. / під заг. Ред.. В. Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ : Середняк Т.
К., 2016. – С. 419 – 428.
2.Мельник, С.П., Строкаченко, О. Об особенностях кодировки человеческих инстинктов в рекламных обращениях (на примере сексуализированной
рекламной коммуникации) // Журналистика в современном медиапространстве: глобализация, конвергенция, мультимедийность: материалы III
Международной научно-практической конференции, Тамбов, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tsutmb.ru/zhurnalistika-vsovremennom-mediaprostranstve-globalizacziya,-konvergencziya,-multimedijnos
3.Мельник, С. П., Луговая, Т. А. К проблеме современного дистанционного обучения / Т. А. Луговая, С. П. Мельник // Інформаційна освіта та професійнокомунікативні технології ХХІ століття [Текст]: сб. матеріалів V Міжнар. наук.-прак. конф., Одеса, 13 – 15 вересня 2012 року / під заг. ред. В. Г.
Спрінсяна. – Одеса: Симэкс-Принт, 2012. – С. 309 – 313.
1. Міжнародної наукова-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (2008-2016).
2. Міжнародний проект ЄС Erasmus+KA2 «GameHub: університетсько-підприємницька співпраця в ігровій індустрії в Україні» (2016)
1.Мельник С. П. Конспект лекцій «ЗМІ» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 7020105
«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» / Укл.: С. П. Мельник. Одеса. – 2015. ОНПУ. - 33 с. електрона версія
3.Мельник С. П Конспект лекцій «Основи соціокомунікативної діяльності» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання
спеціальності 7020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», Частина друга/Укл.:С. П. Мельник. Одеса – 2012. ОНПУ. - 57 с.
Присудження наукового ступеню доктора філософії (диплом ДК № 049980 від 3 грудня 2008) та наукового звання доцента кафедри документознавства та
інформаційної діяльності (диплом 12 ДЦ №036281 від 10 жовтня 2013 р.)
1.Doroshuk H.A. Management of organizational development // Вісник "Проблеми економіки та управління". 2014. - №799. - С. 29-33 Журнал індексується і
реферується в зарубіжних базах даних Google Scholar (США)
2.Дорошук, Г.А. Кадрове забезпечення управління змінами // Г.А. Дорошук, Г.О. Савченко // Економіка: реалії часу. – № 3(13). – 2014. - С. 50-56. Журнал
індексується і реферується в зарубіжних базах даних РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing
(США); Google Scholar (США)
3.Doroshuk G.A. Process innovations in the enterprise life cycle system (Дорошук Г.А., Печкурова А.Є. Процесні інновації в системі життєвого циклу
підприємства) / G.A. Doroshuk, A.E.Pechkurova //Економіка: реалії часу. – вип. 2 (18). 2015. - С. 61-66. Журнал індексується і реферується в зарубіжних
базах даних РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США).
4.Doroshuk G.A. Grounding the directions of changes in the cycle of management changes at the enterprise/G.A. Doroshuk// Праці Одеського політехнічного
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університету, 2015. Вип. 2(46) – p. 173-179 Індексується і реферується в зарубіжних базах даних РІНЦ (Росія); Ulrich’s Periodicals Directory (США).
5.Дорошук Г. А. Концептуальні основи управління організаційним розвитком / Г. А. Дорошук, С. К. Харічков // Вісник Хмельницького національного
університету. – 2015. – №3(2). – С. 52–55. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США)
1. Дорошук, Г.А. Система регулювання рейдерства в Україні/Г.А. Дорошук, М.В. Трибуха//Економіка: реалії часу. – Вип. 1 (1). 2011. - С.
170-177
2. Дорошук, Г.А. Організаційні зміни в системі управління промисловим підприємством/Г.А. Дорошук, С.П. Голубенко// Формування
рінкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип.Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. – Ч. 1. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 151-163
(0.8 д.а.)
3. Дорошук, А.А. Факторы организационного развития предприятия в условиях глобализации/А.А. Дорошук// Вісник Східноукраїнського
національного університету імені Володиміра Даля: наук. журн. – Луганськ, 2012. – С. 133-142 (0.8 д.а.)
4. Дорошук, Г.А. Інтегральна оцінка рівня активності організаційного розвитку підприємства / Г.А. Дорошук// Управління проектами та
розвиток виробництва: наук. наук. журнал. – Луганськ, 2012. – (0.8 д.а.)
Навчальні посібники
1.Менеджмент для магістрів / Під ред. Зайця М.А., Коваленко О.М. – Навч. посіб. Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 400 с. (Розділ 2. Теорія організацій С. 43123) (Гриф Міністерства освіти та науки, лист № 1,4/18 – Г – 55 від 11.01.2008) (6,6 д.а.)
2.Менеджмент організацій та адміністрування /Під ред. Харічкова С.К. та Дорошук Г.А. – Навч. посіб. Одеса: Освіта України, 2015. – 444 с.
Монографії
1.Організаційний розвиток та організаційні зміни: взаємозв’язок понять / Г.А. Дорошук // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в
глобальному економічному просторі: колективна монографія / під заг. ред П.Г. Перерва. – Харьків: ХПІ, 2012. – (1 д.а.)
2.Організаційне проектування кластерів / Г.А. Дорошук //Стійкий розвиток регіонів України на базі клатерізації (теоретико-методологічний аспект) :
колективна монографія/ під заг. ред К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – п. 3.4. - С. 139-147 (1 д.а.)
3.Дорошук, Г.А. Організаційно-економічні аспекти реструктуризації як інструмента ефективного корпоративного управління: системний підхід:
Монографія. – Одесса: ТЕС, 2012. – 260 с. (13 д.а.)
4.Дорошук, Г.А. Організаційний розвиток як інструмент росту конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації / Г.А. Дорошук //
Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 2: Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності:
[монографія] / [В.І. Гавриш, О.М. Яценко, В.І. Перебійніс, ін.] за заг. ред. В.С. Ніценка, О.В. Захарченка, М.А. Зайця. - Одеса: ВМВ, 2015. – С.115-135.
5.Дорошук, Г.А. Реалізація мереживої моделі в організаційному проектуванні кластерних формувань як інноваційних структур/ Г.А. Дорошук //
Проблеми теорії та практики формування сучасних кластерних систем/ С.К. Харічков, І.М. Дишловий, В.І. Захарченко та ін.// Одеський національний
політехнічний університет – Одеса: Інтерпринт. – 2014. С.183-194.
6.Дорошук, Г.А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. – Одеса: Бондаренко
М.О., 2016. – 196 с.
«Change management» (16+14), «Strategic management» (30+14) всього 74 години, спеціальність «Бізнес-адміністрування»
Під керівництвом захист дипломної роботи магістра на англійський мові на тему «Developing and improving the efficiency of planning at management of
international companу TKA», 2015.
Керівник НДР
г/д «Розробка проекту організаційних змін в умовах інноваційного розвитку виробничого підприємства» (2013р.)
Відповідальний виконавець НДР
0109U002626 «Формування стратегії організаційного розвитку суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки» (2009-2011рр.),
0114U005504 «Інструменти управління розвитком суб’єктів господарювання реального сектору національної економіки» (2015-2017РР.)
Виконавець
0112U000566 «Кластерна форма організації та розвитку територіально-виробничих комплексів» (2012-2014рр.)

г/д «Інноваційна складова підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання»
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Діленко
Віктор
Олексійович
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21.02.2011-11.03.2012 рр. виконувала обов’язки заступника декана ІБЕІТ ОНПУ по роботі зі студентами управлінських спеціальностей та роботі з
іноземними студентами.
Виконання обов’язків заступника завідуючого кафедрою менеджменту з наукової діяльності ( з 01.09.2013 до теперішнього часу).
Запрошений член спеціалізованої вченої ради К41.052.10 в ОНПУ з правом дорадчого голосу (засідання спецради від 17.12.2013 р.)
1.Дорошук Г.А. Менеджмент організацій // Менеджмент організацій та адміністрування /Під ред. Харічкова С.К. та Дорошук Г.А. – Навч. посіб. Одеса:
Освіта України, 2015. – С.11-54.
2.Дорошук Г.А. Управління змінами // Менеджмент організацій//Менеджмент організацій та адміністрування /Під ред. Харічкова С.К. та Дорошук Г.А. –
Навч. посіб. Одеса: Освіта України, 2015. – С. 93-134.
3.Дорошук Г.А. Менеджмент/ Дорошук Г.А. / конспект лекцій. – Одеса: ПП Букаев, 2013. – 100 с.
Керівництво студентом, який зайняв Перше місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2015р.
Керівництво студентом, який зайняв Перше місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, 2012, 2014р.
Керівництво науковим студентським гуртком з «Менеджменту».
Куратор групи ОМ-091.
Публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus
1. Диленко В.А. Экономико-математический анализ влияния НТП на оптимальный выбор направлений развития производственных фондов предприятия /
В.А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 201–209.
2. Диленко В.А. Показатели эффективности экономической системыи экономико-математические подходы к решению задачи ее сбалансированного повышения / В.А.
Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С.241–247.
Публікації у періодичних виданнях, які включені до інших наукометричних баз
1. Диленко В.А. Математическое моделирование интеграции экономик / В.А. Диленко, Е.Л Сабодаш // Бизнес-Информ. – 2014. - № 8. – С. 78–82.
2. Диленко В.А. Экономические эффекты в системе отраслей экономики Украины: оценка и анализ динамики / В. А. Диленко // Бизнес Информ. – 2013. –
№ 2. – С.16–19.
1. Диленко В.А. Математическое моделирование интеграции экономик / В.А. Диленко, Е.Л Сабодаш. // Бизнес-Информ. – 2014. - № 8. – С. 78–82.
2. Диленко В.А. Экономические эффекты в системе отраслей экономики Украины: оценка и анализ динамики / В. А. Диленко // Бизнес Информ. – 2013. –
№ 2. – С. 16–19.
3. Диленко В.А. Математические модели оптимального размещения логистических мощностей в региональной системе товарных потоков / В. А. Диленко,
Н.Л. Тараканов // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 251–256.
4. Диленко В.А. Визначення економічних ефектів у системі виробників / В.А. Диленко // Держава та регіони. – 2012. – № 3. – С. 167–170.
5. Диленко В. А.Математическое моделирование оптимального экономического роста с учетом НТП и фактора обесценивания благ / В. А. Диленко, Н.В.
Шляпина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. –№4. – Т. 3. – С. 172–176.
Диленко В. А. Экономико-математическое моделирование инновационных процессов : монография / В.А. Диленко. – Одесса : Фенікс, 2013. – 348 с.
Захист докторської дисертації 23 грудня 2014 на тему: «Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності виробничих систем». Затверджено
МОН 28.04.2015р.
1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія управління», рег. номер МВ04274, 28.12.2011.
2. Конспект лекцій по курсу «Математичне моделювання», рег. номер КЛ04356, 15.02.2012.
3. Конспект лекцій за курсом «Теорія управління», рег. номер КЛ05277, 10.10.2013.
4. Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни «Теорія управління», рег. номер МВ05278, 10.10.2013.
5. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з дисципліни «Фінансова математика», рег. номер МВ05654, 19.06.2014.

Іващенко
Алла
Григорівна
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15
Лапін
Олексій
Володимирович
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1. Іващенко А.Г. Процесно-орієнтований підхід до створення інфраструктури захисту інформації бізнес-процесів / Є.А. Бельтюков, А.Г. Іващенко //
Прометей – Донецьк : ДЕГІ, 2011. – №1 (34). – С. 165-170.
2. Іващенко А.Г. Використання процесно-структурного підходу до організації управління інноваційним розвитком бізнес-процесів на підприємстві / А.Г.
Іващенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – №24 (176). – С. 22-33.
3. Іващенко А.Г. Фінансовий казначейський вексель: характеристика та доцільність впровадження / А.Г. Іващенко, А.М. Лівенцова // Науковий вісник
ОНЕУ. – Науки: економіка, політологія, історія . – 2014. – Спецвипуск №2. Магістри. – С. 57-67.
4. Іващенко А.Г. Інноваційний потенціал промислових підприємств та напрями підвищення його результативності / А.Г. Іващенко, Т.Б. Городецька //
Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк,
2014. – Вип. 47. – С. 27-37.
5. Іващенко А.Г. Напрямки удосконалення маркетингових досліджень в процесі розробки питань пов’язаних з ефективною реалізацією інноваційних
проектів / А.Г. Іващенко, Л.Д. Глущенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса, 2015. – № 1 (17). – С. 33-38. – Режим доступу до журн.:
http://economics.opu.ua/iles/archive/2015/n1.html.
6 Іващенко А.Г. Особливості управління персоналом в умовах інноваційного виробництва / А.Г. Іващенко, А.В. Пашкова // Економіка: реалії часу.
Науковий журнал. – Одеса, 2015. – № 4 (20). – С. 71-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html.
1. Іващенко А.Г. Управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства на засадах проектного підходу до виробничих процесів:
монографія / А.Г. Іващенко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 150 с.
2. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств: монографія / [Є.А. Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова
та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є.А. Бельтюкова; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу та інформ. технол.,
каф. екон. підприємств. – О.: Інтерпрінт, 2015. – 828 с.: табл., іл. (особистий внесок: Розділ 9. Організація управління виробничими процесами
промислового підприємства на інноваційній основі – С. 552-623).
1. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів Інституту бізнесу,
економіки та інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2012. – 20 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій за напрямом
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2012. – 134 с.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.030504
«Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2012. – 120 с.
4. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2015. – 75 с.
5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінанси» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій за напрямом
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2015. – 56 с.
6. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів Інституту бізнесу, економіки та
інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2016. – 29 с.
7. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни «Фінанси» для студентів Інституту бізнесу, економіки та
інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Одеса: ОНПУ, 2016. – 30 с.
Кандидат економічних наук 03.04.2014 р. ДК № 020554.
Атестат доцента видано 15.12.2015 р. 12ДЦ № 045277.
Виконання обов’язків куратора групи ОП-141 та виконання обов’язків секретаря кафедри.
1. Лапин А. Человеческий капитал: источники формирования и значение для инновационного развития экономики // ТРУДЫ ОДЕССКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - 2012 - №1 - С. 297-299.
2. Lapin O., Kirnesenko K., Vannik K., HOLISTIC APPROACH AS HIGH EDUCATIONAL TREND // ECONOMICS: time realities.-2014.-№5 (15) - С. 208-212.
3. Лапин А., Поповенко Н., Лапина И., Формирование стратегии управления экономическим развитием предприятия // Economics, Management, Law:

current state and perspectives of development: Collection of scientific articles - 2015 - С. 110-115.
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1.Лапин А.В., Современные направления финансирования инновационной деятельности предприятия // Науковий вісник ОНЕУ - 2012 - №12 - С. 59-67.
2.Лапін О.В., Фрідріф В.П., ВПРОВАДЖЕННЯ МIЖНАРOДНИХ СТАНДАРТIВ ISO СЕРIЙ 9000 ТА 14000, НАССР (ХАССП) І ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ // АГРОСВІТ - 2014 - №23 - С. 43-47.
3.Лапін О.В., Марчук Н.О., ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА // Ефективна економіка 2014 - №12 - С. 36-47.
4.Лапин А., Тостановская А., ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ
КОЛЕБАНИЙ // НАУКОВИЙ ВІСНИК - 2014 - №8 (216) - С. 190-197.
5.Лапін О., Марчук Н., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ // НАУКОВИЙ
ВІСНИК - 2014 - №9 (217) - С. 109-123.
6.Лапін О., Донець А., Неумоіна К., ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
РЕГІОНУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ // Наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни: збірник наукових праць з
актуальних проблем економічних наук - 2015 - №11 - С. 131-136.
7.Лапін О.В., Кхаірі М.А., ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Інвестиції: практика та
досвід - 2015 - №24 - С. 80-83.
8.Лапін О.В., Котович Є.І., ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ // Ефективна економіка - 2015 - №12 - С. 29.
9.Лапін О., Щелкунова А., Інноваційні підходи до управління кадровим потенціалом // Науковий вісник Одеського національного економічного
університету - 2016 - №2 - С. 113-122.
1. Заєць М., Коваленко О., Лапін O., Котова М., Менеджмент для магістрів, навчальний посібник - Херсон: Грінь Д.С., 2012.
2. Поповенко Н.С., Лапін О.В., Маковєєва О.В., Кула М.В., Техніко-економічний аналіз. Навчальний посібник - Одеса: СТАНДАРТЪ, 2014.
Заступник завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
Доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
1. Бондарчук А.С. Прогнозування впливу регіонального потепління на енергоспоживання міста Одеси та на викиди парникових газів / А.С. Бондарчук,
В.В. Алексєєва // Праці Одеського политехн. ун-ту. – Одеса, 2012. – Вип. 1(37). – С. 133 – 136.
2. Бондарчук А.С. Дослідження ефективності запровадження інтерактивної системи гарантованого електропостачання із застосуванням відновлювальних
джерел енергії в Одеському регіоні. Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених
«Проблеми енергоефективності та енергозбереження» / А.С. Бондарчук, А.О. Бондар. – Кіровоград: КНТУ, 2012.- С. 10–12.
3. Бондарчук А.С. Дослідження впливу компенсації реактивної потужності на динаміку втрат електричної енергії в лінії та трансформаторі ТП-10/04 кВ.
Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми енергоефективності та
енергозбереження» / А.С. Бондарчук, А.О., Нікішева А.С. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 12–15.
4. О. М. Бесараб, А. С. Бондарчук, Я. О. Соколов. Кореляційний аналіз впливу сучасних побутових електроприладів на комерційні показання лічильників
/ О. М. Бесараб, А. С. Бондарчук, Я. О. Соколов // Праці Одеського политехн. ун-ту. – Одеса, 2013. – Вип. 3(42). – С. 123–126.
1. Бондарчук А.С. Внутрішньоквартальне електропостачання. Навчальний посібник / А.С. Бондарчук, В.Г. Рудницький. – Суми: Університетська книга,
2012. – 371 с.
2. Бондарчук А.С. Внутрішньобудинкове електропостачання. Навчальний посібник / А.С. Бондарчук. – К: Освіта України, 2015. – 480 с.
1. Бондарчук А.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Електрична частина теплових електричних станцій» / А. С. Бондарчук. –
Одеса: ОНПУ, 2011. – 86 с.
2. Бондарчук А.С. Методичні вказівки до курсової роботи за розділом «Комплексні заходи в системі електропостачання щодо електробезпеки,
блискавкозахисту та охорони навколишнього середовища» із дисципліни «Особливості електропостачання промислових та комунальних підприємств» /
А. С. Бондарчук. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 86 с.
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1. Науковий керівник захищених магістерських робіт 3-х студентів магістратури ОНПУ 2010, 2011, 2013 рр.
2. Науковий керівник 2-х робіт студентів, представлених на премію НАН України 2012, 2013 рр.
3. Науковий керівник 8-ма студентами-доповідачами на конференціях НДРС кафедри ЕПЕМ ОНПУ 2010−2014 рр.
1. Babina V. The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience / V.Babina // European political and law discourse. –
2015. – Vol.2. – P. 148-152.
2. Бабіна В.О. Рекламные технологии формирования имиджа политического лідера / В.О.Бабіна // Administrarea Publica. – №2(78). – 2013, Chisinau 2013. –
C. 119-123.
1. Бабіна О.В. Зміна системи міжнародних відносин у контексті нових геополітичних викликів / О.В.Бабіна // Політикус: Науковий журнал. – Одеса,
2017. – №2.
2. Бабіна В.О. Міждисциплінарні дослідження політичної реклами як соціального феномену на міжнародній арені / В.О.Бабіна // Політичне життя. – №1.
–2016. – С.56-62.
3. Бабіна В.О. Впровадження в Україні демократичних принципів міжнародного суспільства політологічного рекламування як потреба часу / В.О.Бабіна //
Науковий вісник РДГУ «Панорама політологічних студій». – Рівне, РДГУ. – 2016. – №14. –С.170-175.
4. Бабіна В.О. Політична реклама в умовах регіональної гетерогенності / В.О.Бабіна // Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» Львів, 2014. – С. 125-131.
5. Бабіна В.О. Реклама як маркетингова технологія формування іміджу суб’єктів політичної діяльності на регіональному рівні / В.О.Бабіна // Збірник
наукових праць «Політологічни записки». – 2013. – №1(7). – C. 233-239.
6. Бабіна В.О. Роль політичної реклами у виборчих кампаніях / В.О.Бабіна // Освіта регіону : Український науковий журнал. Серія : Політологія.
Психологія. Комунікації. – 2013. – № 3. – C. 100-104.
7. Бабіна В.О. Імідж політичного актора як складова політичної реклами / В.О.Бабіна // Весник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія : Політологія. 2013. –
Вип. 145. – C. 200-203.
8. Бабіна В.О. Місце політичної реклами у структурі виборчої кампанії / В.О.Бабіна // Актуальні питання зовнішньої політики України»: Одеса, 2013. –
C. 72-78.
9. Бабіна В.О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі / В.О.Бабіна // Збірник наукових праць «Політологічни записки». – 2012. –
№2(6). – C.353-359.
1. Конспект лекцій з дисципліни «Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3281-РС2016, КЛ06984 від 18.02.2016. – 123 c.
2. Бабіна В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» (у співавторстві) / В.О.Бабіна. – Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3282-РС-2016, КЛ06987
18.02.2016. – 92 c.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3271-РС-2016, КЛ06972 від 17.02.2016. – 116 c.
4. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (у
співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2014. – № 2200-РС-2014, КЛ05713 від 02.07.2014. – 90 c.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2014.– №2213-РС-2014, КЛ05726 від
03.07.2014.–104 c.
Присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси (Диплом кандидата наук ДК №
026164 від 22 грудня 2014 р.)
І-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (2 місце – Рагілевич Альона, гр. АІ-152, 3 місце Тимофеєв Олександр, гр. АІ-152).
1. Kobozeva, A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz //
Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol. 17, Issue 2. - PP. 128-137. (Scopus)
2. Kobozeva, A.A. The Basis of New Approach of Providing High Carrying Capacity of Covert Communication Channel/ A.A.Kobozeva, S.Alfaludji //
Proceedings of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET-2012), 21-24 Feb.

2012, Lviv-Slavske, Ukraine. - Lviv, 2012. - P. 263.
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1.

Бобок, І.І. Метод прихованої передачі даних, що забезпечує аутентифікацію контейнера, заснований на матричному аналізі / І.І.Бобок, А.А.Кобозєва
// Праці Одеського нац-го політехнічного ун-ту. - 2012.- №2. - С. 255–261.
2. Кобозева, А.А. Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий аутентификацию контейнера, основанный на решении систем линейных
уравнений / А.А.Кобозева // Сучасна спеціальна техніка. – 2012. - №3(30) - С.57-63.
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4. Кобозева, А.А. Условия обеспечения устойчивости стеганоалгоритма при организации стеганопреобразования в пространственной области
контейнера-изображения / А.А.Кобозева, А.В.Костырка // Інформаційна безпека. – 2013. – № 3(11). – С. 29-35.
5. Кобозева, А.А. Разработка нового подхода к выявлению замещающей области в цифровом изображении / А.А.Кобозева, Е.Ю.Лебедева // Правове,
нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2013. – Вип 1(25). – С.67-74.
6. Кобозева, А.А. Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для цифровых зображений / А.А.Кобозева //
Праці Одеського політехнічного університету. - 2014. –Вип.2(44). – С.136-146.
7. Кобозева, А.А. Метод cкрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации /
А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні – 2015. – Т.5, №1. – С.57-64.
1. Наріманова О.В., к.т.н, 05.13.21, 2011р.
2. Зоріло В.В., к.т.н., 05.13.21, 2013р.
3. Мельник М.О., к.т.н., 05.13.21, 2013р.
4. Лебедєва О.Ю., к.т.н., 05.13.21, 2014р.
5. Козіна М.О., к.т.н., 05.13.21, 2015р.
Виконання функцій наукового керівника проекту за темою «Еталонне тестуванная компонентів споживацької електроніки» за договором РД/352/14-0214
від 24.02.2014» між Товариством з обмеженою відповідальністю «Samsung Electronics Ukraine Company» і ОНПУ.
Виконання функцій наукового керівника НДР: «Розробка математичних методів захисту інформаційних систем» (2010-2014 рр.) (№ держреєстрації
0110U000370), «Розробка методів підвищення ефективності комплексної системи захисту інформації» (2015-2019 рр.) (№ держреєстрації 0115U000834);
Зам.головного редактора наукового журналу «Інформатика та математичні методи в моделювані» (ОНПУ), включеного до переліку фахових видань
України;
Член редакційних колегій журналів «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» (КПІ), «Інформаційна
безпека» (Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля), включених до переліку фахових видань України
З 2009 року по теперішній час є зав. кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеського національного політехнічного
університету, яка з 2009 по 2011 р. носила назву «Інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем».
Є головою спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 (спеціальності 05.13.21 – Системи захисту інформації, 01.05.02 – Математичне моделювання та
обчислювальні методи) Одеського національного політехнічного університету, а також членом спеціалізованої вченої ради Д 41.816.01 (спеціальність
05.13.21 – Системи захисту інформації) ОНАЗ ім.О.С.Попова.
Вчене звання професора кафедри інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем, 2011 р.
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5. Марущак В.П. Іноваційність планування економіки в контексті глобалізаційних процесів / В.П. Марущак // Європейська інтеграція в контексті світових
глобалізаційних процесів: Збірник наукових праць. - 2014. – Вип. 8. - С. 90-102.
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2. Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки: Навчальний посібник (у співавторстві). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 245 с.
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4. Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки: Навчальний посібник (у співавторстві). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 246 с.
5. Марущак В.П. Правознавство: Навчальний посібник з грифом МОН України. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 250 с.
6. Марущак В.П. Правознавство: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 258 с.
7. Марущак В.П. Фінансове право: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 131 с.
8. Марущак В.П. Господарське право: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 230 с.
9. Марущак В.П. Трудове право: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 176 с.
10. Марущак В.П. Державне і корпоративне управління в регулюванні господарської діяльності. Монографія / В.П. Марущак (у співаторстві). - Одеса:
Пальміра, 2013. – 256 с.
11. Марущак В.П. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування. Монографія / В.П. Марущак. - Одеса: ОРІДУ
НАДУ, 2013. – 252 с.
12. Марущак В.П. Державно-правове регулювання: економіка і ціни. Монографія / В.П. Марущак. - Одеса: Пальміра, 2014. – 255 с.
13. Марущак В.П. Государственное управление, экономика, цены. Монография / В.П. Марущак. - Саарбрюккен (ФРГ): LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2015. – 220 с.
1. Коваль Зіновій Васильович. Тема кандидатської дисертації «Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною
безпекою України» (захист – 2011 р.).
2. Ровінська Катерина Ігорівна. Тема кандидатської дисертації «Корпоративне управління як складова механізму державного регулювання банківської
системи в Україні» (захист 2010 р.).
3. Юрченко Олег Вікторович. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення механізмів державного регулювання ціноутворення в господарській сфері»
(захист 2015 р.).
4. Тихончук Роман Григорович. Тема кандидатської дисертації «Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання» (захист 2016 р.).
Член спеціалізованої вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України К 41.863.01.
Науковий керівник НДР «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)».
Завідувач кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України
1. Опонент дисертації:Чохи Ніни Дмитрівни на тему «Механізми державного управління економічним розвитком України в умовах глобалізації» (2013р.).
2. Опонент дисертації: Власова Віталія Олександровича на тему «Організаційно-правові засади підвищення ефективності механізму державного
контролю за господарською діяльністю» (2014 р.).
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1. Каплюченко Т.В. Становлення ринкового нагляду в Україні: сучасні потреби та механізм їх вирішення / Т.В. Каплюченко // Актуальні проблеми
політики: зб. наук. праць. – Одеса, 2017. – Вип.44. – С. 305-314.
2. Каплюченко Т.В. Внутрішній ринок Європейського Союзу: особливості та українські перспективи / Т.В. Каплюченко // Форум права. – 2016. – №2. – С.
188-195.
3. Каплюченко Т.В. Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: ґенеза правого механізму регулювання / Т.В.
Каплюченко // Юридичний вісник. – 2015. – №1. – С. 203-209.
4. Каплюченко Т.В. «Товар», «послуга», «споживач» як основні складові понятійно-категоріального апарату дослідження правового регулювання
споживчого ринку ЄС / Т.В. Каплюченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». - 2015. – №13. – Т.2. С. 39-42.
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регулювання: правовий аспект / Т.В. Каплюченко // Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 165-171.
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Каплюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». - 2014. – Вип.3. – Т.3. - С. 186-190.
Присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право (Довідка №401-97 від 14.02.2017 р.
Спеціалізованої Вченої ради Д 41.086.04)
1.Коваленко О.М. Сучасні аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко // Інформаційні технології в освіті,
науці та виробництві: зб. наук. праць / Одеський національний політехнічний університет. Херсонський політехнічний коледж. – Одеса: АО Бахва, 2012.
– С. 107-114.
2.Oleksandr M. Kovalenko. Modernization of the industrial enterprises as condition of their competitiveness' increase [Електронний ресурс] / Oleksandr M.
Kovalenko, Elena V. Stanislavik // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – № 1(6). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 107-111. (Модернизация промышленных
предприятий как условие повышения их конкурентоспособности).
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// Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – № 24(203). – С. 134-145.
4.Oleksandr M. Kovalenko. The key factors and directions of domestic industrial enterprises international competitiveness increase / Mykola A. Zaets, Oleksandr M.
Kovalenko, Elena V. Stanislavik // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – № 3(8). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 50-55. (Ключевые факторы и направления
повышения международной конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий).
5.Коваленко А.М. Ключевые аспекты внедрения ERP-систем на инновационно-активных промышленных предприятиях / К.С. Мироненко, А.М.
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6.Коваленко А.М. Особенности валютного регулирования в системе государственного регулирования экономики / А.М. Коваленко, Е.В. Станиславик //
Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса: ОНПУ, 2014. – № 2 (12). – С. 120-125.
7. Коваленко О.М. Ключові засади формування вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко // Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 309-318.
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9. Коваленко О.М. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка,
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навчальний посібник] / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, О.М. Коваленко і ін.; за ред. Ю.Г. Козака. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: Освіта України, 2012. –
300 с.
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5. Коваленко О.М. Стратегія і механізми регулювання діяльності вертикально-інтегрованих структур в харчовій галузі: проблеми теорії і практики:
монографія / О.М. Коваленко. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 356 с.
6. Section 9. Kovalenko O.M. Problem aspects of innovative activity of industrial enterprises (p. 115-125) / K.S. Myronenko, O.V. Stanislavyk, O.M. Kovalenko
O.M. [Innovativeness and entrepreneurship: monograph] / edited by Ewa Bojar, Korneliusz Pylak. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 136 p.
7. Коваленко О.М. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення
конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку: [Монографія] / М.А. Заєць, О.В. Захарченко, О.М. Коваленко і ін.; за ред. М.А.
Зайця, О.В. Захарченка, О.М. Коваленка. – Одеса: ВМВ, 2014. – 292 с.
8. Підрозділ 4.3. Коваленко О.М. Особливості кластерізації в сегменті зеленого туризму (С. 266-279) / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик.
[Проблеми теорії та практики формування сучасних кластерних систем: монографія] / С.К. Харічков, І.М. Дишловий, В.І. Захарченко та ін.; за ред. д-ра
екон., наук, проф. С.К. Харічкова; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса: Інтерпрінт, 2014. – 326 с.».
9. Розділ 24. Коваленко O.M. Стратегія інноваційного розвитку підприємств харчової галузі на принципах вертикальної інтеграції (p. 635-652) / О.М.
Коваленко, O.В. Станіславик [Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: Міжуніверситетська колективна монографія] / за ред. д.е.н., доц.
Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 854 с.
Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми «Напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах
інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 012U002911), 2011-2014 рр.
1.Керівництво студентом (Бостанжі Т.З., гр. ОВ-101), який став переможцем в номінації «Менеджер-стратег» II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, на базі Одеського національного
економічного університету (23-24 квітня 2015 р.). Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році», № 1506 від 23.12.2014 р.
2.Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД» серед студентів вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації, на базі Одеського національного економічного університету (23-24 квітня 2015 р.). Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році», № 1506 від 23.12.2014 р.
Заступник завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності з навчальної роботи.
1.Член спеціалізованої вченої ради К41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29.03.2012 р. № 379).
2.Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента дисертаційної роботи Обертайло М.В. «Складові інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємств (на прикладі машинобудівної галузі) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності), захист якої відбувся 4 квітня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.055.01 в ОНЕУ
Присуджено науковий ступень доктора економічних наук, на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 30.06.2015 р.
1.Забарна Е.М. Специфіка малого підприємництва в соціально-економічному розвитку регіонів України / Е.М.Забарна. // Економічний форум. Луцький
національний технічний університет. – 2016. – №2. – С.101-109. Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія); Ulrich’s
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Periodicals Directory (США). Фахове видання України
2. Забарна Е.М. Активізація малого підприємництва як основа формування траєкторій регіонального розвитку / Е.М.Забарна // Моделювання регіон.екки: зб.наук.пр./ Прикарпат.нац.ун-т ім..Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. - №2(26). – С.234-250. Фахове видання України
3.Забарна Е.М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / Е.М.Забарна // Наука та наукознавство. – 2015. - №4 (89). –
С.28-37. Міжнародний науковий фаховий журнал
4.Забарна Е.М. Наукові підходи до управління інноваційним потенціалом підприємства / Е.М.Забарна // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS,
MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT. Collection of scientific articles. – Pegasus Publishing, Lisbon,
Portugal, 2015. – Р.26-30. Міжнародний науковий фаховий журнал
5. Забарна Е.М. Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм. Монографія. / Е.М.Забарна, О.Б.Звягінцева. – Одеса: Фенікс, 2013. –
275с.
6. Забарна Е.М. Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств / Е.М.Забарна, М.В.Кула // Прометей: Зб. наук. праць з економіки. – 2013. – №1. –
С.142-148.
7. Забарная Э.Н. Специфика анализа рынка основного и побочного результата инновационной деятельности в промышленном производстве / Э.Н.Забарная //
Прометей. – 2013. – №2(41). – С.262-266. Фахове видання України
8. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4т.] / [А.И.Амоша, И.П.Булеев, В.И.Дубницкий и др.]; под общ.ред
В.И.Дубницкого и И.П.Булеева. – Ин-т экономики промышленности НАН Украины; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия
экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т.2. – 2011. – С.7-41. П.4.1. Формирование региональной интегрированной инновационноинвестиционной системы как базиса развития социально-экономического развития региона.
1. Інноваційний розвиток підприємства : [підруч.для студ.вищ.навч.закл.] / Л.І.Федулова, Е.М.Забарна, С.В.Філиппова. – Одеса, ОНПУ: Бондаренко
М.О., 2016. – 700с.
2. Забарна Е.М. Глобальні проблеми світової економіки. Навч.посібник / Е.М.Забарна, С.І.Рассадникова, С.К.Харічков. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 98с.
НП06535 від 28.07.2015р.
3. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Навчальний посібник. Допущено МОН України. – Одеса: Наука і техніка, 2012. –
344с.
4. Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. 198 с. (колектив авторів)
(лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
5. Маркетинг. Навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей / Укл. Забарна Е.М.,Окландер Т.О. – Одеса: ОНПУ, 2012.–
149 с. Ел.версія НП 043070 від 01.02.2012 р.
Наукове керівництво аспірантурою.
Під науковим керівництвом захищено кандидатську дисертацію. (Кула М.В. «Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення
промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))
Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію (Танасенко Марія Омарівна – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, подано
оголошення)
Проект «University & enterprise cooperation for competency-based training in Armenia, Georgia and Ukraine (Cap4Com - Capacity for Competency)» програми
TEMPUS IV – учасник проекту від ОНПУ (2011-2015рр.).
Робота у складі акредитаційної комісії МОНУ в ЛНТУ (Наказ МОНУ №710к від 15.04.2016р.)
Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України щодо підготовки магістрів зі спеціальності «Управління інноваційною
діяльністю»
Науковий керівник держбюджетних тем «Тенденції розвитку теорії маркетингу в сучасних умовах господарювання» № 79-80, 2013-2014 рр.; «Парадигма
інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації» №82-80 0113U007795
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Науковий керівник госпдоговорних тем «Формування методичного підходу до оцінки економічної ефективності інновацій в діяльності посередницького
підприємства» (договор №1703-80); «Наукове обґрунтування специфіки інноваційної діяльності в соціальній сфері» (договор №1705-80)
Член редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Економіка: реалії часу»
Завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ
Член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук Д.32.075.03; Д.52.079.02
Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. Барського Юрія Миколайовича «Фінансове забезпечення розвитку
соціально орієнтованого економіки регіону», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Попівняк Оксани Мирославівни на тему «Механізми фінансового
забезпечення розвитку депресивних територій», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Мордовцева Олександра Сергійовича на тему «Формування системи
індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Циналєвської І.А. на тему «Інституційне забезпечення активізації
зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Шейко Ю.О. на тему «Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка.
Залучалась до роботи Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки Д41.177.01 в Інституті
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та Д41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті як фахівець
за спеціальністю 08.00.05 –розвиток продуктивних сил та регіональна економіка та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Член постійно діючого методологічного семінару по оцінки результатів дисертаційних досліджень щодо підготовки їх до захисту в ОНПУ та ЛНТУ.
Присуджено вчене звання професора кафедри економічних систем і маркетингу (атестат професора 12ПР № 007872 від 7.05 2012р.)
Авторське свідоцтво А.С. № 52876 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Науковий
твір «Комерційна діяльність посередницьких підприємств.» / Е.М.Забарна – Дата реєстрації 27.12.2013р.
1. Методичні рекомендації та завдання з виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів напряму 6.030507 – Маркетинг, галузь
знань 0305 – економіка і підприємництво заочної форми навчання 2 курсу 4 семестру / Укл. Забарна Е.М. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 14с. Ел.версія МВ
04336 від 08.02.2012 р.
2. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2011р. – 140 с. Ел.версія КЛ 04140
Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» та здобуто кваліфікацію магістра з маркетингу в ОНПУ (Диплом з відзнакою СК
№41946459 20 січня 2012 р.)
Керівництво науковою роботою студентів, які отримали перше (2014р.) та друге (2015р.) місце у конкурсі студентських наукових робот.
Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській наукової конференції в ОНПУ.
Робота по допомозі онкохворим дітям
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки, високий професіоналізм нагороджена почесною грамотою та знаком
пошани Голови обласної Одеської ради.
1.Єпіфанова І.М., Шляхи вдосконалення управлінського обліку нафтогазодобувних підприємств / І.М.Єпіфанова, С.О.Бондарюк // Праці Одеського
політехнічного університету: науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2011. — С.325-328.
2.Єпіфанова І.М. Задорожко Г.І. Розвиток інформаційної інфраструктури машинобудівних підприємств /.І.М.Єпіфанова, Г.І.Задорожко // Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницький, 2011 — С.235-242.
3.Єпіфанова І.М. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств. / І.М.Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного
університету. — Хмельницький, 2011, №2 Т3 — С.48-51.
4.Єпіфанова І.М., Маріганов С.В. Тенденції і перспективи розвитку метисної галузі промисловості України / І.М.Єпіфанова, С.В.Маріганов // Праці
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Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2013., Вип. 2(4) — С. 343-347.
5.Єпіфанова І.М. Інформаційні засади прогнозування та планування виробництва машинобудівного підприємства / І.М.Єпіфанова // Економіка: реалія
часу. Науковий журнал. ОНПУ – Одеса, 2013. №3 (8) — С.229-232.
6.Єпіфанова І.М., Малікова О.М. Проблеми формування системи управління основним капіталом на виробничих підприємствах країни / І.М.Єпіфанова,
О.М.Малікова // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2014. Вип.1 (33) —
С.135-139.
7. Єпіфанова І.М., Малікова О.М. Нематеріальні активи українських підприємств виробничого сектору економіки, як важлива і необхідна складова
основного капіталу: проблеми ефективного використання / І.М Єпіфанова, О.М. Малікова //.Науковий вісник Одеського національного економічного
університету. Науки: економіка, політологія, історія. — Одеса, 2014. №9 (217). — Одеса. С. 99-108.
8.Єпіфанова І.М., Базилюк Х.М. Висвітлення підходів до визначення сутності категорії «ефективність» / І.М Єпіфанова, Х.М.Базилюк // Науковий
вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. — Одеса, 2014. №10 (218). — С. 5-13.
9.Yepifanova I.M. Economic and ecological advantages of innovative project implementation at woodworking industry / I.M. Yepifanova, S.V. Beznos, M.O.
Morozova // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. — Одеса, 2015. Вип. 1(45) — С.190-195.
Монографія:
Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / за ред. д.е.н, проф. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ. — Одеса:
Інтерпрінт, 2015. —826 с. — С. 470-500. (Співавторство -0,04)
Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Волошина В.С. «Інформаційне забезпечення прогнозування
обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності», Спеціалізована вчена рада К 41.052.10 в Одеському національному
політехнічному університеті, захист дисертації – 26.03.2014р.
1.Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.0305040 «Економіка підприємства» / Укладач: І.М. Єпіфанова,
ОНПУ, 2015 – 81 с.
2.Завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка
підприємства» напряму підготовки 0305 – «Економіка та підприємництво» денної форми навчання / Укладач: Єпіфанова І.М. Одеса: ОНПУ, 2015. – 23 с.
3.Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення теоретичних питань і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна
діагностика» для студентів спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» напряму підготовки 0305 – «Економіка та підприємництво» заочної
форми навчання / Укладач: Єпіфанова І.М. Одеса: ОНПУ, 2015. – 16 с.
4.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.03050401 – «Економіка і
підприємництво» денної форми навчання / Укладач: І.М.Єпіфанова, Одеса: ОНПУ, 2015. – 23 с.
5.Завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Аналіз фінансової звітності» для студентів галузі знань 0305 – «Економіка та
підприємництво» напряму підготовки 6.030504 денної форми навчання / Укладач: Єпіфанова І.М. Одеса: ОНПУ, 2016. – 18 с.
6.Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів галузі знань 0305 – «Економіка
та підприємництво», напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання / Укладач: Єпіфанова І.М. Одеса: ОНПУ, 2016. – 60 с.
7.Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 7.0305040 «Економіка підприємства» / Укладач: І.М. Єпіфанова,
ОНПУ, 2015 – 81 с.
8.Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», галузі знать 0306 –
«Менеджмент і адміністрування» денної / Укладач: І.М. Єпіфанова, К.С. Зайченко ОНПУ, 2016 – 88 с.
9.Конспект лекций по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов направления подготовки 6.030601– «Менеджмент», отрасли знаний 0306 –
«Менеджмент и администрирование» (для иностранных студентов) /Составители: И.Н.Епифанова, Е.С. Зайченко, 2016 – 94с.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601– «Менеджмент», галузі
знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання / Укладачі: І.М.Єпіфанова, К.С.Зайченко Одеса: ОНПУ, 2016. – 53 с.
10.Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Экономика предприятия для студентов направления подготовки 6.030601–
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«Менеджмент», отрасли знаний 0306 – «Менеджмент и администрирование» (для иностранных студентов) / Составители: И.Н.Епифанова, К.С.Зайченко
Одесса, 2016 – 55 с.)
Виконання обов’язків куратора групи ОП-131 ІБЕІТ, ОНПУ.
1. Забарна Е.М., Черепанова Н.О. Потребности, возможности и проблемы производства биотоплива на предприятиях Украины. // Економіка: реалії часу
№1 (11), 2014 – Одеса , ОНПУ, 2014. - С.24-29.
2. Черепанова Н.А. Экспертный метод оценки конкурентоспособности масложирового предприятия / Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науковопрактичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 25-26 вересня 2014 року. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – 192-194с.
3. Features of the formation of a trademark for oil and fat enterprises of Ukraine / Съвременни проблеми на регіональното развитие: Събрани статии, Т. 1. –
Академично издателство на Аграрния університет Пловдив, България, 2014. – С. 323-327.
3. Formation of pricing strategy on oil and fat company / Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 –
Publishing house «BREZZE», Montreal, Canada, 2014. – Р. 353-357.
4. Черепанова Н.О. Формирование и реализация ценовой стратеги современного предприятия / Економіка: реалії часу і перспективи: матеріали
Міжнородної науково-практичної конференції. Том 2, 20-21 лютого 2014р. – Одеса, ОНПУ, 2014. – С.113-115
5. Волкова Н.І., Черепанова Н.О. Інформаційна підтримка інноваційних процесів в системі професійної освіти/ Матеріали доповідей міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції». 11-12 грудня 2015 р. – м.Ужгород, Ін-т
держ.упр-я та регіон.розв., 2015 – С.136-139.
6. Черепанова Н.О. Трансформация подходов к формированию товарного знака масложирового предприятия / Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса, 7-11 вересня 2015 р.). Том 1.
– Одеса, ОНПУ, 2015 – С.237-239.
7. Черепанова Н.А. Формирование и реализация ценовой стратегии современного предприятия / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічний університет, м Одеса,20-21 лютого 2014р.).Т. 1.-Одеса,ОНПУ.- С.113-115.
Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с.
(колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
1. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для студентів спеціальності
6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання Ш курсу VI cеместр/ Укл. Черепанова Н.О. ( Одеса: ОНПУ, 2012. – 17 с)
2.Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для студентів спеціальності
6.030507 – «Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Шкурсу V семестру / Укл.: Черепанова Н.О.
(Одеса, ОНПУ, 2012. – 30с.)
3. Методичні рекомендації та завдання до реферату з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів спеціальності 030507 – «Маркетинг» напряму
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання П курсу Ш семестру / Укл.: Черепанова Н.О. (Одеса, ОНПУ, 2012. – 10с.)
4. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Товарознавство» для студентів спеціальності 030507 –
«Маркетинг» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Ш курсу VІ семестру / Укл.: Черепанова Н.О. (Одеса,
ОНПУ, 2012. – 30с.)
5. Черепанова Н.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. - Одеса:,
ОНПУ, 2015. – 115 с.
6. Черепанова Н.О. Конспект лекцій з дисципліни «Економічні основи соціальної роботи» для стулентів спеціальності 130102 – «Соціальна робота»
напряму підготовки 1301 – «Соціологія» денної і заочної форм навчання. - Одеса:, ОНПУ, 2014. – 149 с.
1. Шикін А.В. Особливості попиту на сучасному ринку золота / А.В. Шикін // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет.
Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – №4 (41). – С. 70-79.
2. Шикін А.В. Дослідження циклічності світових цін на золото / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 24. / Одес. держ. екон. ун-
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т; редкол.: проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2016. – С. 387-391.
3. Шикін А.В. Дослідження валютного фактору формування світової ціни на золото / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 27. /
Одес. держ. екон. ун-т; редкол.: проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2016. – С. 398-402.
4. Шикін А.В. Макроекономічні показники Сполучених Штатів Америки як фактори формування світової ціни на золото / А.В. Шикін // Збірник
наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. –
Частина 1 - С.110-114.
5. Шикін А.В. Про зв¢язок між світовою ціною на золото та цінами на деякі інші біржові товари / А.В. Шикін // Науковий вісник Буковинської державної
фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1 (10): Економічні науки. – Чернівці, 2014. – С. 279-284.
6. Шикін А.В. Моделювання ціни на золото як функції багатьох змінних / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 36. / Одес. держ.
екон. ун-т; редкол.: проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2014. – С. 342-348.
7. Шикін А.В. Теоретичні аспекти формування кон¢юнктури сучасного ринку золота / А.В. Шикін // Науковий вісник. Одеський державний економічний
університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. №21 (99). – С. 11-20.
Матеріали конференцій:
1. Шикін А.В.Золото в системі міжнародних економічних відносин //Матеріали третьої між нар.наук.-практ.конф. «Управління інноваційним розвитком
на мікро-, мезо- та макрорівнях» , м.Одеса, 7-8 червня 2017 р. – Одеса, Онпу, 2017. – 185с.
2. Шикін А.В. Про зв¢язок між світовою ціною на золото та макроекономічними показниками Сполучених Штатів Америки / А.В. Шикін // Теорія і
практика сучасної економіки. Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 26-28 жовтня 2016 року / Відп. ред. Хомяков В.І. –
Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 19-21.
3.. Шикін А.В. Про характерну особливість динамки світової ціни на золото та промислового індекса Доу-Джонса / А.В. Шикін // Забезпечення сталого
розвитку банківської діяльності: Мат. міжнар. наук.-практ. конф: 11 жовтня 2015 р. / Відп. за вип. М.І. Диба. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 293-295.
Фахові видання України
1. Задорожнюк Н.А. Нейромаркетинг и его особенности / Н.А. Задорожнюк // Економічний форум. – Луцьк : ЛНТУ. – 2013. – № 3. – С. 126-130.
2. Задорожнюк Н.О. Дослідження етапів розвитку системного аналізу як наукової дисципліни / Н.О. Задорожнюк // Економічний форум. – Луцьк : ЛНТУ.
– 2014. – № 4. – С.141-145.
3. Задорожнюк Н.А. Проблемы и перспективы развития индустрии развлечений в Украине / Н.А. Задорожнюк, К.В. Ковтун // Глобальні та національні
проблеми економіки (електронне наукове фахове видання) – 2015. – № 7. – С. 350-353.
4. Задорожнюк Н.О. Дослідження ключових понять креативного менеджменту / Н.О. Задорожнюк, М.Х. Беноєва // Науковий вісник Мукачівського
державного університету. Вип. 1 (5), Серія «Економіка» – 2016. – С. 132-135.
5. Задорожнюк Н.А. Креативное мышление как основа достижения инновационного развития общества / Н.А. Задорожнюк, А.Д. Пейчев // Економіка та
суспільство (електронне наукове фахове видання). – 2016. – Вип. № 2. – С. 270-273.
Конференції
1. Задорожнюк Н.А. Формирование инновационно-креативной экономики в Украине / Н.А. Задорожнюк // Теорія та практика управління економічним
розвитком: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2012 р., Київ. – Т.3. – С. 34-36.
2. Задорожнюк Н.О. Психологічні аспекти управління нововведеннями на підприємстві / Н.О. Задорожнюк // Збірник тез наукових робіт міжн. наук.-прак.
конф «Соц.-ек. реформи в контексті глобалізації та євро-інтеграції», Львів, 31.01.2014 р. – 2014. – С. 15-17.
3. Задорожнюк Н.О. Аналіз інструментів спрощення митних процедур у міжнародній торгівлі / Н.О. Задорожнюк // Збірник тез науково-практичної
заочної конференції «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур», Хмельницький, 25.09.2014 р.
– С.76-78.
4. Задорожнюк Н.О. Міжнародні правові засади щодо охорони й захисту прав інтелектуальної власності / Н.О. Задорожнюк // Збірник тез науковопрактичної заочної конференції «Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»,
Хмельницький, 16.10.2014 р. – С.31-33.
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5. Задорожнюк Н.О. Синергетичний підхід до управління економічними системами / Н.О. Задорожнюк // Матеріали ІV Всеукраїнська науково-практична
Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», Полтава, 15 - 17 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://probl-model-ta-uprav.2x2forum.com/t9-topic
6.Маслий Н.Д. Развитие национальной экономики на основе внедрения инноваций (на примере Украины) / Н.Д. Маслий, Н.А. Задорожнюк // Межд.
науч.-прак. конф. «Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества», Дербент, РД, 30 мая 2015 г., В.1 – С. 155-157.
Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с.
(колектив авторів) (лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)
А.С. № 54416 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Науковий твір «Некомерційний
маркетинг. Конспект лекцій для студентів за напрямком навчання 0305 – «Економіка і підприємництво» («Некомерційний маркетинг») / Н.О.
Задорожнюк – Дата реєстрації 04.04.2014р.
1. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студенті Інституту бізнесу економіки та інформаційних технологій
напряму підготовки 0305 - Економіка і підприємництво спеціальності 8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю (специфічні категорії) денної (5
курсу 9 семестру) та заочної (6 курсу 11 семестру) форми навчання. / Укл.: Задорожнюк Н. О. - Одеса: ОНПУ, 2015. - 44 с. (ел. реєстрація КЛ06674 від
24.11.2015 р.).
2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студентів спеціальності 8.18010012 –
«Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання (5 курсу 9 семестру) / Укл.:
Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 12 с. (ел. реєстрація МВ06677 від 24.11.2015 р.).
3. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для
студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми
навчання (5 курсу 9 семестру) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 11 с. (ел. реєстрація МВ06679 від 24.11.2015 р.).
4. Методичні вказівки, рекомендації та вимоги до виконання індивідуального завдання (реферату) з дисципліни «Психологія управління та
конфліктологія» для студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і
підприємництво» денної форми навчання (5 курсу 9 семестру) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 9 с. (ел. реєстрація МВ06678 від
24.11.2015 р.).
5. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студентів спеціальності
8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» заочної форми навчання (6 курсу 11
семестру) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 14 с. (ел. реєстрація МВ06676 від 24.11.2015 р.).
6. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до складання заліку з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для
студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної (5 курсу 9
семестру) та заочної (6 курсу 11 семестру) форми навчання / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса,ОНПУ,2015. – 8 с. (ел.реєстрація МВ06675 від 24.11.2015 р.).
7. Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» для студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління
інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної (5 курсу 9 семестру) та заочної (6 курсу 11 семестру) форми
навчання (електронна версія) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 68 с. (ел. реєстрація КЛ06680 від 24.11.2015 р.).
8. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних
рішень» для студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво»
денної форми навчання (5 курсу 9 семестру) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 21 с. (ел. реєстрація МВ06683 від 24.11.2015 р.).
9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» для студентів спеціальності 8.18010012 –
«Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання (5 курсу 9 семестру) / Укл.:
Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 17 с. (ел. реєстрація МВ06681 від 24.11.2015 р.).
10. Методичні рекомендації та завдання до написання контрольної роботи з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» для
студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» заочної форми
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навчання (6 курсу 11 семестру) / Укл.: Задорожнюк Н.О. - Одеса, ОНПУ, 2015. – 10 с. (ел. реєстрація МВ06682 від 24.11.2015 р.).
11. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до складання іспиту з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних
рішень» для студентів спеціальності 8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво»
денної (5 курсу 9 семестру) та заочної (6 курсу 11 семестру) форми навчання / Укл.: Задорожнюк Н.О.- Одеса, ОНПУ, 2014.– 8 с. (ел. реєстрація МВ06684
від 24.11.2015 р.).
Звання доцента кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком від 26 лютого 2015 р., № 041633.
[SCOPUS] Бочковский, А. П. Analysis of the labour protection and industrial safety in ukraine: problems of transition and perspective ways of development / А. П.
Бочковский, Н. Ю. Сапожникова, В. Д. Гогунский // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - № 6/9 (84). – С. 12-20.
Монографії
1. БочковськийА.П. «Людський фактор» та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність [Монографія] / Одеса: Юридична література,
2015. – 136 с.
2. БочковськийА.П. «Людський фактор» та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність [Монографія] / Одеса: Юридична література,
2015. – 136 с.
Статті у фахових виданнях
1. БочковськийА.П. Актуалізація «людського фактору» у сталому розвитку людства / БочковськийА.П., НетребськийО.А. // Харчова наука і технологія. –
Одеса. ОНАХТ., 2012. – № 4(21). – С.100-104.
2. БочковськийА.П. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ризику виникнення небезпек / БочковськийА.П., НетребськийО.А. //Хранение и
переработка зерна. – Днепропетровск, 2013. - №6 (171). – С.67-73.
3. БочковськийА.П. Теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів// Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса:
ОНАХТ,2014. – Вип. 46. – Т. 1. - С. 286–292.
4. БочковськийА.П. Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах // Зернові продукти і комбікорми. –
Одеса. ОНАХТ., 2014. – № 2(54), с. 11-16
5. БочковськийА.П. «Людський фактор» та професійний ризик: випадковість чи закономірність // Зернові продукти і комбікорми. – Одеса. ОНАХТ., 2014.
– № 4(56). – С.7-13.
6. БочковськийА.П. Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства // Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування. - Івано-Франківськ, 2015. - №1 (11). – С.117– 126.
7. БочковськийА.П. Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек // Вісник Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності. – Львів., 2015. – №11. – С. 137-143.
8. БочковськийА.П.Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – №12. – С.163-170.
1.БочковськийА.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Автоматизовані системи управління процесами. [Навчальний посібник
рекомендований Вченою Радою ОНПУ] / БочковськийА.П. – Одеса: «Юридична література», 2016. – 204 с.
2.БочковськийА.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Менеджмент, маркетинг і логістика [Навчальний посібник рекомендований
Вченою Радою ОНПУ] / БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю. – Одеса: «Юридична література», 2016. – 225 с.
2013 рік, член робочої групи з розробки Типової навчальної програми для вищих навчальних закладів України з дисципліни «Основи охорони праці» для
студентів ОКР «бакалавр»
1. Патент України № 97894 МПКG06F3/048 10.04.2015, бюл. № 7. Система автоматизованого контролю за умовами праці на робочих місцях і управління
санітарно-гігієнічними параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., Сапожнікова Н.Ю.
2. Патент України № 93386 МПКG06F3/048 25.09.2014, бюл. № 18. Система автоматизованого контролю і управління санітарно-гігієнічними
параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
3. Патент України №107315 МПКG06F17/00, G08В23/00 25.05.2016, бюл. № 10. Система автоматизованого контролю безпеки виробництв. Автори -
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1. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для спеціалістів та магістрів 7.090221, 8. 090221 денної і заочної
форм навчання. ОНАХТ, 2012 р., 34 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П.
2. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і
торгівельне підприємництво», професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі») денної та заочної форм навчання. ОНАХТ,
2013 р., 34 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., НеменущаС.М.
3. Методичнівказівки до індивідуально їроботи з курсу «Охоронапраці в галузі» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання. ОНАХТ,
2013 р., 25 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., Удовиця О.Ф.
4. Методичні вказівки до індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямків підготовки денної та
заочної форми навчання. ОНАХТ, 2014 р., 25 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П.
5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм
навчання. ОНАХТ, 2014 р., 38 с. Автори - НетребськийО.А., ,БочковськийА.П.,СапожніковаН.Ю.
6. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та
інженерія», професійного спрямування «Технології харчування» денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2013 р., 33 с. Автори - НетребськийО.А.,
БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
7. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломному проекті (роботі) для студентів освітньокваліфікаційних рівнів підготовки спеціаліст, магістр спеціальностей 8.180100, 7(8).030601, 7(8).030507, 7(8).030509, 7(8).030504, 7(8).030502». Одеса:
ОНПУ, 2016 - 40 с. Автор - Бочковський А.П.
1. Герасимова Л.М. Логістика на транспорті: деякі проблеми і перспективи // «Економіка: реалії часу і перспективи», м. Одеса, лютий 2014 р. Т. ІІ. – С.
27-29.
2. Герасимова Л.М., Мачинська М.О. Ефективність використання основних фондів «Укрзалізниці» в умовах реформування галузі // Зб. наукових праць з
акт. проблем економ. наук: «Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку», м. Дніпропетровськ, листопад 2014
р. Ч. ІІ. – С. 32-38.
1. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств: монографія / [Є.А. Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова
та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є.А. Бельтюкова; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу та інформ. технол.,
каф. екон. підприємств. – О.: Інтерпрінт, 2015. – 828 с.: табл., іл. (особистий внесок: Розділ 10. Управління ланцюгами поставок а інноваційних проектах –
С. 702- 716.
Виконання обов’язків Голови Фахової атестаційної комісії в складі приймальної комісії Одеського національного політехнічного університету зі Вступу
на 3, 5 курс (зі спеціальності 7(8).03050401 – Економіка підприємства) у 2011 -2015 рр.
1. Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки
6.030507 – Маркетинг. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 70 с.
2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (СРС) при підготовці до лекцій з дисципліни «Логістика» для студентів денної форми навчання
галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки 030504 – Економіка підприємства, спеціальності 6.030504 - Економіка підприємства.
- Одеса: ОНПУ, 2014. - 11 с.
3. Методичні вказівки по самостійної роботи студентів (СРС) над вивченням дисципліни «Логістика» для студентів денної форми навчання галузі знань
0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки 030504 – Економіка підприємства, спеціальності 6.030504 - Економіка підприємства. - Одеса:
ОНПУ, 2014. - 31 с.
4. Методичні вказівки по самостійної роботи студентів (СРС) над вивченням дисципліни «Управління проектами» для студентів денної форми навчання
галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки 030504 – Економіка підприємства, спеціальності 6.030504 - Економіка підприємства.
- Одеса: ОНПУ, 2014. - 26 с.
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5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і
підприємництво, напряму підготовки 030504 – Економіка підприємства, спеціальності 6.030504 - Економіка підприємства. - Одеса: ОНПУ, 2014. - 18 с.
6. Методичні вказівки і контрольні завдання щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Управління проектами» для студентів заочної форми
навчання за фахом 7(8).03050401 - Економіка підприємства. - Одеса: ОНПУ, 2015. - 9 с.
7. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з «Управління проектами» для студентів денної форми навчання за фахом 7(8).03050401 Економіка підприємства. - Одеса: ОНПУ, 2015. - 21 с.
8. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисципліни «Логістика» для студентів денної форми навчання
галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. - Одеса: ОНПУ, 2016. - 30 с.
9. Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки
6.030504 – Економіка підприємства. - Одеса: ОНПУ, 2016 - 71 с.
Виконання обов’язків відповідального з проведення Державного кваліфікаційного екзамену на ступінь бакалавра за напрямом 6.030504 – Економіка
підприємства
1. Bilousov O. Establishment of Ukrainian state policy on promotion of the civil society development in the context of European governance concept // European
political and law discourse. – №1, Vol.1. – Brno, 2014. – P. 116-123.
2. Білоусов О.С. Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики / О.С.Білоусов // EVROPSKY POLITICKI
A PPRAVNI DISKURZ. Vol.1 lssue 6. – 2014. – P. 181-190.
1.Білоусов О.С. Міжнародне врегулювання мережі Інтернет як адекватна відповідь на світові інформаційні загрози / О.С.Білоусов // Evropský politický a
právní diskurz (Європейський політико-правовий дискурс). – 2016. – Т.3. Вип.6. – С. 199-206.
2.Білоусов О.С. Концепція «суспільства ризику» в контексті аналізу сучасного міжнародного соціуму / О.С.Білоусов // Політикус: Науковий журнал. –
2016. – Вип. 3. – С. 32-37.
3.Білоусов О.С. Міжнародна інформаційна безпека як спільна задача світового співтовариства / О.С.Білоусов // Молодий вчений. – 2016. - №11 (38)
листопад. – С. 142-145.
4. Білоусов О.С. Взаємовідношення між соціальною структурою і політичним устроєм як проблема влади в постіндустріальному суспільстві /
О.С.Білоусов // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2014. – №2 (60). – C. 20-25.
5. Білоусов О.С. Взаємовідношення між соціальною структурою і політичним устроєм як проблема влади в постіндустріальному суспільстві /
О.С.Білоусов // «Перспективи». Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. – 2014. – 2 (60). – C.20-23.
6. Білоусов О.С. Недержавні структури як суб’єкти функціонування громадянського суспільства / О.С.Білоусов // Науковий вісник міжнародного
гуманітарного університету. – 2014. – №8. – C. 106-110.
7. Білоусов О.С. Модернізація громадянського суспільства в контексті європейської концепції належного врядування / О.С.Білоусов // Слов’янський
вісник. – 2014. – №21. – C.23-32.
8. Білоусов О.С. Основні методологічні підходи до поняття «громадська участь» / О.С.Білоусов // Панорама політологічних студій. – 2014. – Вип. 12. –
C.12-18.
9. Білоусов О.С. Громадські практики та специфіка їх використання у перехідних суспільствах/ О.С.Білоусов // Актуальні проблеми політики. – 2014. –
Вип. 53. – C.252-259.
10. Білоусов О.С. Політичне та нормативно-правове забезпечення формування інформаційного суспільства в Україні / О.С.Білоусов // Панорама
політичних студій: Науковий вісник РДГУ. – 2013. –№ 11. – С.159-166.
11. Білоусов О.С. Національні проекти як інструмент подальшого розвитку в Україні інформаційного суспільства: можливі позитивні й негативні
наслідки О.С.Білоусов // Актуальні проблеми політики. – 2013. –№ 52. – C. 172-179.
12. Білоусов О.С. Розвиток концепції інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності О.С.Білоусов // Актуальні
проблеми політики: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 49. – C. 60-67.
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1. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. Підручник (у співавторстві). – К.: Каравела, 2016. – 232 c.
2. Білоусов О.С. Правове регулювання інформаційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2013. – 232 с.
3. Білоусов О.С. Правознавство для студентів неюридичних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2013. – 200 c.
4. Bilousov O. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions (у співавторстві) – K.: Caravela, 2016. – 116 p.
5. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку. Монографія. / О.С.Білоусов. – Одеса, 2015. – 350 c.
Присуждено науковий ступінь доктора політичних наук (Диплом доктора наук ДД № 005284 від 25 лютого 2016 р.).
1. Конспект лекцій з дисципліни «Адміністративне право» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2016. – №3270-РС-2016, КЛ06973 17.02.2016. – 46 c.
2. Білоусов О.С. Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2012. – № 1408-РС-2012, КЛ04853 23.11.2012. – 108 c.
3. Конспект лекцій з курсу «Міжнародне право» (у співавторстві). – Одеса ОНПУ, 2011. – №0851-РС-2011, КЛ04213, 05.12.2011. – 49 с.
Присуждено вчене звання доцента кафедри політології (Атестат доцента 12ДЦ №044291 від 29 вересня 2015 р.)
Начальник юридичного відділу ТОВ «Персей» (м. Одеса).
1. Кривдіна І.Б. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка (у співавторстві) / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2014. - Вип. № 31.
- С. 319-331.
2. Кривдіна І.Б. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи (у співавторстві) / І.Б. Кривдіна //
Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – 2015. - Вип. № 33. – С. 238-249.
1. Кривдіна І.Б. Політична діяльність В’ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 - 1999 рр.) / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада:
Громадсько-політичний науковий збірник. – 2009. - Вип. № 16. - С. 184 - 190.
2. Кривдіна І.Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада:
Громадсько-політичний науковий збірник. – 2010. - Вип. № 19. - С. 68 - 76.
3. Кривдіна І.Б. Внесок Л.Лук'яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990-1991 рр.) / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада:
Громадсько-політичний науковий збірник. – 2010. - Вип. № 20. - С. 224 - 231.
4. Кривдіна І.Б. Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук'яненка / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний
науковий збірник. – 2012. - Вип. № 25. - С. 245 - 254.
5. Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук'яненка (1992-1993 рр.) / І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада. Збірник
наукових праць. – 2014. - Вип. № 30. - С. 278-283.
1. Кривдіна І.Б. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент
організацій» (у співавторстві) - Т.1. - Розділ «Підприємницьке право». – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.
2. Кривдіна І.Б. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей (у співавторстві). – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)
3. Кривдіна І.Б. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. (у співавторстві). – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)
4. Кривдіна І.Б. Менеджмент організацій та адміністрування: Навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец-ті «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (у співавторстві). - Розділ «Договірне право». – Одеса: Освіта України, 2015. – 444 с.
5. Кривдіна І.Б. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник (у співавторстві). — К.: Каравела, 2016. — 232 с.
6. Kryvdina I. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions (у співавторстві) – K.: Caravela, 2016. – 116 p.
Заступник завідувача кафедри правознавства, секретар Вченої ради ГФ ОНПУ.
1. Кривдіна І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» (у співавторстві). - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3272-РС-2016, КЛ06971 17.02.2016. - 81 с.
2. Кривдіна І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» (у співавторстві). - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3271-РС-2016, КЛ06972 17.02.2016. 116 с.
3. Кривдіна І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» (у співавторстві). – Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3282-РС-2016, КЛ06987 18.02.2016. - 92 с.
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І-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› 24 березня 2015 р. (1 місце - Шинкевич Ірина Олегівна, гр. ОВ-122;
2 місце - Борисенко Анастасія Сергіївна, гр. ОМ-121)
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та соціально-економічний і культурний розвиток
Одеської області, високий професіоналізм нагороджена почесною грамотою Одеської обласної ради (червень 2015 р.).
Робота у навчально-консультаційному центрі «Правознавець» при кафедрі правознавства ОНПУ.
1. Оборский Г.А. Регулирование мощности ветродвигателя путем поворота в упругой опоре лопастей ветроколеса относительно маха / Г.А. Оборський,
Б.А. Моргун, И.И. Сидоренко// Труды Одесского национального политехнического университета. Одесса. - Вып. 2, 2013.
2. Оборский Г.А. Построение математической модели ВЭУ как элемента управление оборотами / Г.А. Оборский, Б.А. Моргун, А.Н. Бундюк // Труды
Одесского национального политехнического университета. Одесса. - Вып. 2, 2013.
3. Сидоренко И.И. Синтез обертальної пружної опори маху лопаті вітродвигуна на базі пружної муфти з механічним зворотним зв'язком. / И.И.
Сидоренко, Г.А. Оборский, Б.А. Моргун // Труды Одесского национального политехнического университета. Одесса. - Вып. 1(43), 2014.
4.Оборский Г.А. Методика расчета ветроколеса с самонастраиваемой лопастью / Г.А. Оборский, Б.А. Моргун, А.Н. Бундюк // Труды Одесского
национального политехнического университета. Одесса. - Вып. 2(44), 2014.
Робота у складі науково-метозичної комісії в вищої освіти МОН – “Метрологія, інформаційно-вимірювальної технології та системи».
1 Науковий керівник HDPN1669-31 «Розробка проекту ТУ на виготовлення та експлуатацію анемометра кранового сигнального»
2012-2014 р.
2.Науковий керівник HDPN1670-31 «Розробка технології виготовлення електромагнитних котушек», 2012-2013 р.
3.Відповідальний виконавець HDPN684-31 «Розробка методів підвищення ефективності вітроенергетичних комплексів», 2013-2014 р.
Заступник завідучого кафедри (2011-2015рр.)
Патент на корисну модель N104319, Україна, МПК G01K 7/02 (2015,01).
Зонд для вимірювання температури поверхонь тіл. Б.О. Моргун, Г.О. Оборський, В. Прокопович, Ю.Б. Моргун.
1. Конспект лекцій з дисципліни «Метрологичне забезпечення випробувань», 2011р.
2. Методичні вказівки до виконання курсової робот из дисциплінни «Метрологічне забезпечення випробувань», 2011р.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологічне забезпечення випробувань», 2011р.
Фахові статті
1. Мілошевич Н.В. Тенденції розвитку інноваційної діяльності страхових компаній України /Н.В. Мілошевич//Вісник НТУ «ХПІ», серія «Актуальні
проблеми управління та фінансово – господарської діяльності підприємства» – 2013. – № 53 (1026).–С.68-72.
2. Мілошевич Н.В. Сучасний стан, проблеми та напрямки розвитку страхового ринку України / Н.В. Мілошевич//Вісник Хмельницького національного
університету.– 2015. – № 3, т.2 (224) –С.80-84.
Розділ у монографії: Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / за ред. д.е.н, проф. Є.А. Бельтюкова;
ОНПУ. — Одеса: Інтерпрінт, 2015. —826 с. — С. 439-470.
Заступник завідучого кафедри економіки підприємствз виховної роботи студентів
1.. Конспект лекцій за курсом «Державне регулювання економіки» для студентів ІБЕІТ спеціальності 07.050.107 «Економіка підприємств», Ел.вер.
Одеса, ОНПУ, 2011 р.Реєстраційний номер в журналі обліку: № 0472-РС-2011, 2011 р.
2. Конспект лекцій за курсом «Національна економіка» для студентів ІБЕІТ спеціальності 07.050.107 «Економіка підприємств», Ел.вер. Одеса, ОНПУ,
2011 р. Реєстраційний номер в журналі обліку: № 0473-РС-2011, 2011 р.
3. Конспект лекцій за курсом «Організація економіки» для студентів ІБЕІТ спеціальності 07.050.107 «Економіка підприємств», Ел.вер. Одеса, ОНПУ,
2011 р. Реєстраційний номер в журналі обліку: № 0474-РС-2011, 2011 р.
4. Конспект лекцій за курсом «Страхування» для студентів ІБЕІТ спеціальності 07.050.107 «Економіка підприємств», Ел.вер. Одеса, ОНПУ, 2011 р.,

Реєстраційний номер в журналі обліку: № 0475-РС-2011, 2011 р.
5. Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» для студентів фаху 7.050.107 - Економіка
підприємства, 7.050.106- Облік та аудит, 7.050.108 - Маркетинг, - Ел.вер. Одеса, ОНПУ, 2011 р. Реєстраційний номер в журналі обліку: № 0477-РС-2011,
2011 р.
6. Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства.
Електронний варіант Одеса, ОНПУ, 2014 р. Реєстраційний номер в журналі обліку: КЛ-05817 14.08.2014р.
7. Конспект лекцій з дисципліни «Цінова політика підприємства» для студентів ІБЕІТ спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства. Ел.вер. Одеса, ОНПУ, 2014 р. Реєстраційний номер в журналі обліку: КЛ- 05818 14.08.2014 р.
8. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне регулювання страхової діяльності» для студентів
спеціальності 6.03050401 - «Економіка підприємства» усіх форм навчання/ Укл.: Н.В. Мілошевич, - Одеса: ОНПУ, 2015. – 14 с. Реєстраційний номер в
журналі обліку: МВ-06533 28.07.2015р.
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при подготовці до лекційних та практичних завдань з дисципліни «Страхування та державне
регулювання страхової діяльності. Ризикологія». Тематичний модуль «Страхування та державне регулювання страхової діяльності» для студентів
спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» - Одеса: ОНПУ, 2016.- 54 с.
10. Конспект лекцій з дисципліни «Корпоративна культура управління» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» - Одеса:
ОНПУ, 2016.- 71 с.
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Доцент кафедри методології
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4. Чістякова І.М. Конспект лекцій з курсу "Міжнародне право"
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Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Мат. ХІІІ
Міжн. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2012 р., НАУ ім.
М.Є. Жуковського «ХАІ». — Харків, 2012. – C. 86-88.
10. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Господарське
право» (у співавторстві) - Одеса: ОНПУ, 2012. - № 1405-РС2012, КЛ04845 23.11.2012. – 129 c.
11. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Трудове
право» (у співавторстві). - Одеса: ОНПУ, 2012. - № 1408-РС2012, КЛ04853 23.11.2012. – 108 c.
12. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни
«Адміністративне право» (у співавторстві). - Одеса: ОНПУ,
2012. - № 1425-РС-2012, КЛ04867 27.11.2012. – 52 c.
13. Чистякова И.Н. Понятие профессиональной культуры в
педагогике / И.Н. Чистякова // Людина, культура, техніка в
новому тисячолітті: Мат. ХVІ Міжн. наук.-практ. конф., 25-26
квітня 2013 р., НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — Харків,
2013. - C.12-13.
14. Чістякова І.М. Політичний процес та інтеграція / І.М.
Чістякова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку
публічного управління: матеріали та рекомендації Всеукр.
підсумкової наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 25 жовтня
2013 р. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - C. 91-92.
15. Чістякова І.М. Релігія як чинник культурно-політичного
життя суспільства / І.М. Чістякова // Інформаційна освіта та
проф.-комунік. технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ
Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 12-14 вересня 2013 року. Одеса: Сімекс-Прінт, 2013. - C. 424-425.
16. Чістякова І.М. Правознавство для студентів неюридичних
спеціальностей (у співавторстві). - К.: Каравела, 2013. - 200 c.
17. Чістякова І.М. Правове регулювання інформаційної
діяльності (у співавторстві). - К.: Каравела, 2013. - 232 c.
18. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Договірне
право» (у співавторстві). - Одеса: ОНПУ, 2013. - № 1882-РС2014, КЛ 05353 26.12.2013. - 52 c.
19. Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка (у
співавторстві) / І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада: Збірник
наукових праць. – 2014. - Вип. № 31. - С. 319-331.
20. Чістякова І.М. Справедливість у культурно-політичному
суспільстві / І.М. Чістякова // Політика і філософія. Долі
мистецтва в XXI столітті: Матеріали між нар. наук. конф., 16-18
вересня 2014 року. — Одеса: НВЛ «Політехдизайн», 2014 - C.
56-57.
21. Чистякова И.Н. Украинский социум: негражданский вектор
развития / И.Н. Чистякова // Реформування публічного
управління: Теорія, практика, міжнародний досвід: Матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю 31 жовтня

2014 року. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. - C. 172-173.
22. Чістякова І.М. Рекламна діяльність: правові питання / І.М.
Чістякова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології XXI століття: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ.
конф., Одеса, 11-13 вересня 2014 року. — Одеса: Грінь Д.С.,
2014. - C.193-196.
23. Чістякова І.М. Деякі проблеми інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності органів влади в Україні / І.М. Чістякова
//
Михаило-Архангельские
чтения:
Материалы
ІХ
международной научно-практической конференции, 18 ноября
2014 г. — Рыбница: ОАО«Рыбницкая типография», 2014. - C.
285-286.
24. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне
приватне право» (у співавторстві) // Одеса: ОНПУ, 2014. - №
1887-РС-2014, КЛ05362 13.01.2014. - 146 c.
25. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Правові
засади адміністративної діяльності» (у співавторстві) // Одеса,
2014. – №2213-РС-2014, КЛ05726 03.07.2014. - 104c.
26. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційне
право» (у співавторстві) // Одеса, 2014. – №2254-РС-2014,
КЛ05774 15.07.1014 - 114 c.
27. Чістякова І.М. Фінансова діяльність органів місцевого
самоврядування / І.М. Чістякова // Історичний досвід і
сучасність. - 2015. - Вип. 28. - C.82-84.
28. Чістякова І.М. До питання взаємодії органів влади з
громадськими організаціями / І.М. Чістякова // Матеріали XVI
Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина, культура, техніка в
новому тисячолітті», 21-22 квітня 2015 р. Харків: Нац.
аерокосмічний унів. ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», — Харків,
2015. - C. 135-137.
29. Чістякова І.М. Форми політичної діяльності та політичної
поведінки (у співавторстві) / І.М. Чістякова // МихаилоАрхангельские чтения: Материалы Х международной научнопрактической конференции, 18 ноября 2015 г. — Рыбница: ОАО
«Рыбницкая типография», 2015. - C. 246-249.
30. Чистякова И.Н. «Свой среди чужих, чужой среди своих» —
жизнь и деятельность Феофана Прокоповича (у співавторстві) /
И.Н. Чистякова // SCHOLA-2015: Материалы Третьей междун
научн. Конф. «Политика в текстах — тексты в политике: наука
истории идей и учений». — М.: Издательство «Политическая
энциклопедия», 2015. - C. 28-34.
31. Чистякова И.Н. Экологические угрозы и армия в «обществе
риска» (у співавторстві) / И.Н. Чистякова // Життя і пам'ять:
Науковий збірник, присвячений пам'яті В.І. Шамко. - 2015.Вид. 2. — Одеса: Homeless Publishing, 2015. - C. 47-55.
32. Чистякова И.Н. Значение правовой компетентности
руководителя в современных условиях (у співавторстві) / И.Н.
Чистякова // Реформування публічного управління: теорія,
практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення
інституту, 29-30 жовтня 2015 р. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. C. 324-325.
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33. Чістякова І.М. Фактори становлення та розвитку держави (у
співавторстві) / І.М. Чістякова // Реформування публічного
управління: теорія, практика, міжнародний досвід: Матеріали
Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю,
присвяченої 20-річчю утворення інституту, 29-30 жовтня 2015 р.
— Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. - C. 305-306.
34. Чістякова І.М. До питання взаємодії органів влади з
громадськими організаціями / І.М. Чістякова // Матеріали XVI
Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина, культура, техніка в
новому тисячолітті», 21-22 квітня 2015 р. Харків: Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ». Харків, 2015. - C. 135-137.
35. Чістякова І.М. Інституційні аспекти формування іміджу
органів місцевого самоврядування (у співавторстві) / І.М.
Чістякова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології XXI століття: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф., Одеса, 10-12 вересня 2015 року. - Одеса: ФОП Гаража,
2015. - C. 553-556.
36. Чістякова І.М. Принципи публічного управління в Україні:
відкритість місцевої влади (у співавторстві) / І.М. Чістякова //
Матеріали XVIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина, культура,
техніка в новому тисячолітті», 19-20 квітня 2016 р. Харків: Нац.
аерокосмічний унів. ім. М.Є.Жуковського «ХАІ». — Харків,
2016. - C. 118-120.
37. Чістякова І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Наукова
діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність» (у
співавторстві) - Одеса, 2016. - № 3281-РС-2016, КЛ06984
18.02.2016. - 123 c.
38. Чістякова І.М. Наукова діяльність. Патентознавство.
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аналізу сучасного міжнародного соціуму / О.С.Білоусов //
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материалов
VIIІ
международной
научно-практической
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4. Татаки Д.Д. Информационный фронт «гибридной войны»:

ОРІДУ НАДУ при
Президентові України,
кафедра права та
законотворчого процесу
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Под общ. ред. В.Г. Спринсяна. — Одесса: “Симэкс-Принт”,
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українського суспільства / Б.Г. Шевченко // Реформування
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