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Науковий ступень
доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка і управління
підприємствами, тема дисертації «Логістичне управління торговельним
підприємством: теорія та методологія», 2005р.
Наукове звання
професор кафедри економіки підприємства, 2007 р.
академік Академії економічних
промисловості», 2008 р.
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спеціальності
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Наукові інтереси
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логістичне управління підприємством,
антикризове управління підприємством,
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Дисципліни, що викладає
Економічна діагностика
Антикризове управління підприємством
Економіка торговельного підприємства
Організація торгівлі
Член редакційних колегій наукових журналів: «Торгівля і ринок», «Вісник
ДонНУЕТ», «Вісник ЖДТУ»
Стажування
1996 р. – Великобританія (Бредфордський коледж),
1997 р. - Ірландія ( Коркський університет),
1998 р. - Великобританія (Бредфордський коледж).
2009 р. – Іспанія (Каталонський університет, м.Барселона)
2015 р. – Швеція (Лундський університет)
Науково-дослідна робота
А. Керівництво виконанням держбюджетних та госпдоговірних науководослідних тем:
Держбюджетні науково-дослідні теми
Д-2007-13 Економічний механізм функціонування підприємств у сфері
торгівлі та послуг (2007-2009 рр.)

Д-2007-12 Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів на

засадах нового освітнього стандарту (2007-2009 рр.)
Д-2008-3 Методологія формування механізму розвитку внутрішньої торгівлі
на засадах інституціонального підходу (2008-2010 рр., номер державної
реєстрації 0107U011368) (фінансована МОНУ)
Д-2010-16 Проблеми стабілізації економічної діяльності підприємства (20102012 рр., номер державної реєстрації 0110U002774)
Д-2012–14 Науково-методичне забезпечення підготовки студентів ОКР
«Магістр» у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності
8.03050401 «Економіка підприємства» спеціалізації «Антикризове
управління підприємствами торгівлі та сфери послуг» (2012-2013 рр.)
Д-2012-12 Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства
(2012-2015 рр., номер державної реєстрації 0113U000623)
Д-2014-2 «Інноваційні механізми економічного управління підприємством»
(2014-2015 рр., номер державної реєстрації 0114U000559) (фінансована
МОНУ)
Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та
організацій
№795/2001 «Методичні рекомендації аналізу фінансових потоків
підприємства і шляхи їх удосконалення» ООО «ЕМАСО-сервіс», 2001;
№258/2007 «Розробка рекомендацій удосконалення системи управління
підприємством» ООО «Куб Плюс», 2007;
№404/2008 «Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності
економічної діяльності підприємства» СПД-фізична особа Адамович В.С.,
2008;
№487/2009 «Розробка рекомендацій щодо антикризового управління
підприємством» ООО ПКФ «Політехдонстрой», 2009;
№542/2009 «Розробка рекомендацій щодо антикризового управління в
умовах економічного колапсу» ООО «Трансстрой», 2009;
№567/2010 «Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності
діяльності підприємства» ООО «Цегловий завод «Альтком», 2010;
№614/2010 «Розробка ефективної бізнес-моделі підприємства» СПДфізична особа Молохова М.О., 2010;
№637/2011 «Розробка методичних рекомендацій щодо діагностики
ефективності управління економічним потенціалом підприємства», СПДфізична особа Кадубовський А.А.

№658/2011 Розробка рекомендацій щодо оцінки рівня економічної
безпеки підприємства» ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма Інтердонбас»,
2011;
№733/2012 «Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення
ефективності управління фінансово-економічною діяльністю підприємства»
ДКП «Зовнішньоторговельна фірма Інтердонбас», 2012;
№802/2013 «Розробка рекомендацій щодо стратегічного управління
підприємством» ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Технобуд», 2013;
№803/2013 «Науково-методичні рекомендації щодо обґрунтування
ефективності інноваційної діяльності підприємства», ТОВ «Тира», 2013;
№823/2013 «Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування
механізмів розвитку підприємства» ТОВ „Донбастехзабезпечення”, 2013;
№867/2014
«Разработка
методических
рекомендаций
по
использованию
инновационных
инструментов
оценки
уровня
конкурентоспособности предприятия», 2014.
Керівництво та консультування аспірантів та докторантів
1. Лебеденко О.О.
«Ефективність фінансового управління торговельним
підприємством», спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі і послуг, 2004 р.
2. Кравченко О.С. «Управління витратами обігу торговельних підприємств на
основі компетентнісного підходу», спеціальність 08.00.04 - Економіка та
управління підприємствами, 2008 р.
3. Хаврова К.С. «Механізм управління поточними витратами торговельних
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2009 р.
4. Семерунь Л.В. «Ефективність управління фінансовими результатами
торговельних підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2011 р.
5. Самусева Л.Ю. «Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного
господарства», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2012 р.
6. Григораш О.В. «Управління економічним потенціалом торговельних
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2013 р.
7. Кореницина Т.В. «Управління фінансово-економічною стійкістю
торговельних підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2013 р.
8. Тимохина О.О. «Управління кадровим потенціалом підприємства»,
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2014 р.
9. Алєксєєва Н.І. «Управління реалізацією стратегій зростання торговельного
підприємства», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2014 р.
10. Лисниченко О.О. «Управління вартістю підприємства: оцінка та
формування», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2014 р.

11. Литвінов О.І. «Стратегічний розвиток торговельного підприємства в
умовах невизначеності зовнішнього середовища», спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами, 2015 р.
12. Наторіна А.Ю. «Формування маркетингової товарної стратегії
підприємства на ринку рафінованої соняшникової олії», спеціальність
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2015 р.
13. Ромащенко О.С. «Управління товарними запасами підприємств торгівлі»,
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2016 р.
14. Носова Т.І. «Управління інтелектуальним потенціалом торговельних
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління
підприємствами, 2016 р.
15. Роженко А.В. «Управління підприємством на основі забезпечення його
економічної безпеки», 2017 р.
16. Брагина О.С. «Процесно-орієнтоване бюджетне управління торговельним
підприємством», 2017 р.
17. Дядечко А.В. „Управління конкурентним потенціалом торговельного
підприємства”
Доктора економічних наук
1. Кулінська А.Ю. «Управління фінансовою складовою економічної
безпеки національного господарства»
Керівництво
дослідницькою
діяльністю
переможців
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук з напряму «Економіка підприємства»
1. Ахріменко Т.В. 2008 (диплом 1 ступеня)
2. Григораш О.В. 2009 р. (диплом 3 ступеня)
3. Ключнікова А.Є.2010 р. (диплом 1 ступеня)
4. Дядечко А.Ю. 2011 р. (диплом 2 ступеня)
5. Кірієнко Д.М. 2012 р.(диплом 1 ступеня)
6. Раєнкова О.О. 2013 р. (диплом 1 ступеня)
7. Бордюг О.В.2014 р. (диплом 1 ступеня)
Керівництво дослідницькою діяльністю переможців Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства»
2011-2012 н.р. Кірієнко Д.М. (диплом 3 ступеня).
2013-2014 р. Бордюг О.В. (диплом 2 ступеня)
Керівництво
дослідницькою
діяльністю
переможців
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук з напряму «Економіка підприємства
1. Ахріменко Т.В. 2008 (диплом 1 ступеня)
2. Григораш О.В. 2009 р. (диплом 1 ступеня)
3. Ключнікова А.Є.2010 р. (диплом 1 ступеня)
4. Дядечко А.Ю. 2011 р. (диплом 1 ступеня)

5. Дядечко А.Ю. 2011 р. (диплом 2 ступеня)
6. Кірієнко Д.М. 2012 р.(диплом 1 ступеня)
7. Раєнкова О.О. 2013 р. (диплом 1 ступеня)
Автор понад 260 публикацій в сфері економіки підприємства і
підприємництва
Монографії
1. Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретикометодологічні аспекти: Монографія. – Донецьк: Дон дует ім. М.ТуганБарановського, 2004. – 161 с. (Укр.. мов.)
2. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним
підприємством. Монографія. - Донецьк: Дон дует ім. М.ТуганБарановського, 2005. – 322 с. (Укр. мов.)
3. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія / За ред.
О.О. Шубіна, Я.А. Гончарука. – Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.
4. Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі
компетентнісного підходу [монографія] / Л.В.Фролова, О.С. Кравченко ;
Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім.М. ТуганБарановського – Донецьк: вид-во „Вебер” (Донецька філія), 2009. – 223 с.
5. Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств
[монографія] / Л.В.Фролова, К.С. Хаврова ; Донецький національний ун-т
економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: вид-во
«Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 211с.
6. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних
підприємствах [монографія]/ Л.В.Фролова, Л.В.Семерунь ; Донецький
національний ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 241с.
7. Эффективная бизнес-модель как инструмент управления капитализацией
предприятий / Капитализация предприятий:теория и практика: моногр.
под. ред. Д.э.н., проф. И.П.Булеев, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАН
Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.
С.149-165.
8. Проблемы и факторы влияния на развитие слияний и поглощений на
потребительском рынке [монографія] / Потребительский рынок:
проблемы инновационного развития. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012.
– 160 с.
9. Управління економічним потенціалом торговельних підприємств
[монографія] / Л.В.Фролова, О.В. Григораш ; Донецький національний
ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: вид-во
«Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 201с.
10. Механізми стабілізації й розвитку діяльності підприємства [монографія] /
Під ред. О.О. Шубіна, Л.В.Фролової ; Донецький національний ун-т

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.
2.

3.

4.

5.

економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: вид-во
«Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 513 с.
Scientific and methodic approach to the assessment of enterprise survival
potential [монографія] / Организационно-экономический механизм
развития потребительского рынка. – Изд-во Publishing House "Science &
Innovation Center" (St. Louis, Missouri, USA), 2013. – 354 с.
Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства
[монографія] / Л.В.Фролова, Л.Ю. Самусева ; Донецький національний
ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк: вид-во
«Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 252 с.
Управління реалізацією стратегій зростання торговельного підприємства:
монографія / Л.В.Фролова, Н.І. Алексеєва; ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського. - Донецьк: Східнй видавничий дім, 2014. - 216 с.
Управління вартістю підприємства: оцінка та формування : монографія /
Л.В. Фролова, О.О. Лісніченко. – Кривий Ріг: Видавець: ФО-П
Чернявський Д.О. – 2015 р. – 292с.
Інноваційні механізми економічного управління підприємством:
монографія / під ред. Л.В. Фролової. – Кривий Ріг: Видавець: ФО-П
Чернявський Д.О. – 2016 р. – 492с.
Управління товарними запасами підприємств торгівлі [монографія] /
Л.В.Фролова, О.С. Ромащенко – Кривий Ріг:
Видавець ФО-П
Чернявський Д.О. 2016. – 234 с
Управління
інтелектуальним
потенціалом
торговельних
підприємств[монографія] / Л.В.Фролова, Т.І.Носова монографія. –
Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О. 2016. – 212 с.
Імперативи ідентифікації маркетингової товарної стратегії підприємства
[монографія] / Л.В.Фролова, А.О.Наторіна – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О. 2016. – 180 с.
Навчальні посібники з грифом МОН України
Садеков А.А., Фролова Л.В., Шаруга Л.В. Ресурсний потенціал
підприємства. Навч.посіб. – Донецьк: ДДКІ, 1998. – 116 с.
Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятий. Учебное пособие
для студентов экономических спеціальностей. – Донецк: ДонГУЭТ, 2001.
– 229 с.
Фролова Л.В., Бакунов А.А., Шаруга Л.В. Экономика предприятия в
структурно-логических схемах. Учебное пособие для студентов
экономических специальностей. Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 173 с.
Фролова Л.В., Шаруга Л.В.Практикум по курсу “Планирование
деятельности предприятия» для студентов ФЭУМО специальности
7.050107, обучащихся по ускоренной форме подготовке специалистов. Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 150 с.
Фролова Л.В., Шаруга Л.В., Бакунов А.А. Практикум по экономике
предприятия для студентов ФЭУМО специальности 7.050107 заочной
формы обучения. - Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 115 с.

6. Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия [текст] Учебник
/ Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко – К. : Центр учебной литературы, 2012. –
384 с.
7. Фролова Л.В. Злиття та поглинання підприємств: компендіум для
студентів економічних напрямів підготовки денної та заочної форм
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