
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
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Вікторівна

Доцент
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суспільно
-
гуманітар
них наук,
основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільно-
гуманітарни
х наук

Диплом про 
вищу освіту: 
Одеский 
національний 
університет  ім. 
І.І. Мечникова, 
спеціальність 
«Англійська  
мова та 
література»,
2002 р,

кваліфікація – 
«Філолог, 
викладач 
англійської мови
і літератури» 

Науковий 
ступінь: 
кандидат 
філологічних 
наук, наукова 
спеціальність 
10.02.15 – 

Іноземна 
мова

Підвищення кваліфікації: 
-  Одеський  регіональний  інститут  державного  управління  Національної  академії
державного управління при Президенті  України,  кафедра української  та  іноземних
мов.  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  02.03.2020-02.05.2020,   180  годин.
Довідка № 01/13/232 від 25.05.2020 р.
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і
спеціальної  освіти.  Тема:  «Розвиток  професійно-педагогічної  компетентності
викладача  іноземних  мов  закладу  вищої  освіти».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації: 20.09.2021-08.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-358 від 11.10.2021 р.
-  Участь  у   І  Міжнародному конгресі  «Прикладна  лінгвістика  на  Півдні  України:
здобутки та перспективи» зі спеціальності 035 «Філологія» (м. Одеса, 22-23 вересня
2021 року). Обсяг підвищення кваліфікації: 30 годин. Сертифікат від 23.09.2021 р.
-  Платформа  масових  відкритих  онлайн-курсів  Prometheus.  курс  «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.  Сертифікат
виданий 15.02.2022 р.
-  Всеукраїнський  проект  «Uni-Biz  Bridge  Camp»  (освітній  літній  онлайн-кемп  з
розвитку soft skills для викладачів). Сертифікат 11-14.07.2022 р., обсяг 10 годин.
Рівень наукової  та  професійної  активності  відповідає  5 пунктам ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.7, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1.  Насакіна  С.В.  Різноманітність  жанрів  у  рекламних  текстах  фармацевтичних
препаратів  крізь  призму  ономастики.  Мова  і  культура.  Мова  і  засоби  масової
комунікації.  К.,  2018.  Вип.  21.  Т.IV  (193).  С.  221-225.  DOI:
https:/doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(44).218804



Загальне 
мовознавство,
Тема дисертації:

«Структура та 
функціональне 
навантаження 
власних назв у 
рекламних 
текстах 
фармацевтичних
препаратів»
диплом 
кандидата наук  
ДК № 023722 
від. 23.09.2014р
 

2. Насакіна С.В. Мова фармацевтичної реклами: онімний вимір.  Записки з романо-
германської  філології.  Одеса,  2020.  Вип.  1(44).  С.212-219.  DOI:
https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211014
3.  Насакіна  С.В.  Власні  назви  у  виступах  британських  парламентарів  періоду
коронавірусної пандемії. Нова філологія. Запоріжжя, 2020. №80. Т.ІІ. С. 55-60. DOI:
https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-2-8
4. Nasakina S.V., Kolisnichenko N.M., Rohalska-Yakubova I. I., Rhetoric Strategies in the
Presidents`  Speeches:  Ukrainian  versus  English.  Arab  World  English  Journal
(AWEJ).Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020,  P.
330-341. (Web of Science). DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.27
5.Насакіна С.В., Маєв А.П. Власні назви у текстах ЗНО та ЄВІ у ракурсі вивчення
англійської  мови.  Закарпатські  філологічні  студії.  Вип.  20.  2021.  С.  90-94.  DOI
https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.20.1.17
п. 38.3. 
1. Насакіна С. В. Виступи парламентарів у фокусі ономастики. Зарубіжна колективна
монографія. Challenges and achievements of European countries in the area of philological
researches: Collective monograph. Vol.2. Riga, Latvia: «Baltija Publishing».  2020. P. 96-
111. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/37429
2. Насакіна С.В.  Діджиталізація на заняттях англійської мови у вищих аграрних
закладах як інноваційна педагогічна технологія.  Колективна  монографія.   Освіта
майбутнього: концепції, методи, підходи: колективна монографія. Київ, 2020. С. 48-
57. 
3. Колісніченко  Н.  М.,  Насакіна  С.  В.,  Маєв  А.  П.  Іноземна  мова  у  науковій
діяльності: навчальний посібник. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021. 122 с. 
4.  Nasakina  S.V.  Peculiarities  of  the  English-language  books  advertising  online.
Колективна  монографія.  Сучасна  філологічна  наука:  актуальні  питання  та  вектори
розвитку. Львів-Торунь. 2021. С.133-157.
5.  Proper  names  matrix  in  the  headlines  of  the  modern  Indian  newspapers.  Зарубіжна
колективна монографія.Man  and  society  in  the  dimensions  of  socio-cultural
transformation: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P.219-241.

п. 38.4
1. Насакіна  С.В.,  Маєв  А.П.  Методичні  вказівки  для  самостійної  роботи для
підготовки  здобувачів  ОС «Доктор філософії» «Іноземна мова в  науково-освітній
діяльності  (Англійська мова)».(Протокол №3  Від  29.09.21).
2.  Насакіна  С.В.,  Маєв  А.П.  Методичні  вказівки для практичних  занять  для



підготовки  здобувачів  ОС «Доктор філософії» «Іноземна мова в  науково-освітній
діяльності  (Англійська мова)». (Протокол №3  Від  29.09.21).
3. Насакіна С.В., Маєв А.П. Конспект лекцій для підготовки  здобувачів ОС «Доктор
філософії» «Іноземна  мова  в  науково-освітній  діяльності   (Англійська  мова)».
(Протокол №3  Від  29.09.21).
4. Насакіна  С.В.,  Шумська  І.А.,  Ходжикян  Д.Р  Іноземна  мова  за  професійним
спрямуванням (Англійська мова): 
Методичні вказівки для практичної роботи з навчальної дисципліни  «Іноземна мова
(Англійська  мова)»  для  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  рівня
спеціальності 051 «Економіка» (Протокол №5, 29.11.21).
5. Насакіна  С.В.,  Шумська  І.А.,  Ходжикян  Д.Р  Іноземна  мова  за  професійним
спрямуванням  (Англійська  мова):  Методичні  вказівки для  для  практичної та
самостійної  роботи  з  навчальної  дисципліни  «Іноземна  мова  за  професійним
прямуванням (Англійська  мова)» для  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка» (Протокол №5, 29.11.21).
п. 38.7
Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Білої  Євгенії  Сергіївни
«Англомовні  ароматоніми:  структурний,  семантичний  та   когнітивний
виміри» поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за  спеціальністю  10.02.04  –  германські  мови.  Захист  16.02.2018  в  ОНУ ім.
І.І.Мечникова.

п 38.12
1. Насакіна С.В. Методи ономастичного дослідження. Записки з ономастики. Одеса,
2018. Вип. 21. С. 176-184. 
2.  Насакіна  С.В.  Структура  та  семантика  прагматонімів  у  рекламних  текстах
ветеринарних препаратів. Записки з ономастики. Одеса, 2019. Вип. 22. С. 90-98.
3.  Насакіна  С.В.  Риторичні  фігури  у  виступах  українських  політиків.  Суспільно-
політичний  та  соціокультурний  розвиток  Південного  регіону  України:  історичні
традиції  і  сучасні  тенденції:  матеріали  ІІІ  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції (м. Одеса, 18 травня 2017 р.). Одеса, 2017. С.85-87. 
2. Насакіна С.В. Роль сучасної бібліотеки в аграрній освіті.  Lex bibliothecam et ars
bibliothecam:  periculum  est  in  mora:  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції (м. Одеса, 9 листопада 2018 р.). Одеса, 2018. С. 1-3.
3. Насакіна С.В. The  ways of the social and cultural competence formation. Спільні дії



військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи:
матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Одеса,  12-13  вересня
2019 р.). Одеса, 2019. С. 295-296. 
4.  Насакіна С.В.   English idioms with animals:  the ways of  the  linguistic  and cultural
competence  formation  at  English  lessons.  IV.  International  Eurasian  Agriculture  and
Natural Sciences Congress Online-2020. P.467-474.
5.  Насакіна  С.В.   Бібліотека  аграрного  університету  як  фактор  формування
лінгвокультурної  компетенції іноземних студентів. University library at a new stage of
social  communications  development.  Тези  V  Міжнародної  науково-практичної
конференції ( м. Дніпро, 8-9 жовтня 2020 р.). Дніпро, 2020. С.  1-3.
6.  Насакіна  С.В.  Терміни-фраземи  у  фахових  текстах.  Інноваційні  технології   у
військовій освіті. Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції  (м.
Одеса, 25 червня 2021 р.). Одеса, 2021. С.201-202.
7. Насакіна С.В. Терміни на заняттях англійської мови для здобувачів третього рівня
освіти.  Сучасні світові  тенденції  розвитку науки, освіти та технологій:  збірник тез
доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2021
р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С.22-23.
8.  Nasakina Svitlana The role of phraseological units with anthroponyms at the English
lessons for PhD students. Сучасний рух науки: матеріали XIII Міжнародної науково-
практичної  інтернет-конференції  (м.  Дніпро,  18-19  жовтня  2021  р.).  Дніпро,  2021.
С.178-179.
9.  Насакіна С.В. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях англійської  мови для
здобувачів  третього  рівня  освіти.  Materials  of  the  International  scientific-practical
conference  of  scientific  pedagogical  workers,  pedagogical  workers,  doctoral  students,
students  of  universities  and  higher  vocational  schools  on  the  topic:  «Development  of
education system in agricultural sciences - from theory to practice» in the framework of
professional development as an element of lifelong learning. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży, 2022. С.86-87.

п.38.19
Член Центру Українсько-європейського наукового співробітництва (свідоцтво
№121697 від 15.09.2021).
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Підвищення кваліфікації: 
1.  ОРІДУ  НАДУ  при  Президентові  України;  Вища  школа  економіки  та  права  м.
Берлін  (ФРН).  Німецько-український  семінар  «Україна:  конфлікти,  криза  та
реформи». Сертифікат. 27.01.2018. (1 кредит ЄКТС) 



-
гуманітар
них наук,
основне 
місце 
роботи

університет
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1995 р.

Спеціальність:
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викладач
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(ЛС №009636
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державного
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Шифр: 25.00.01
Спеціальність:
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державного
управління»

Тема дисертації:
«Концептуальні

засади
розбудови
інституту

регіонального
управління в

сучасній
Україні:
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2.  НАДУ  при  Президентові  України.  Весняна  школа  докторів  філософії  «Сучасні
тренди  і  виклики  підготовки  докторів  філософії  за  спеціальністю  «Публічне
управління  та  адміністрування».  Сертифікат  17.05.2018.  (0,2  кредитів  ЄКТС).  3.
ОРІДУ  НАДУ  при  Президентові  України;  Інститут  Державного  Управління
Туреччини  та  Близького  Сходу  (TODAIE,  м.  Анкара).  Українсько-турецька  літня
школа  «Місцеве  самоврядування  та  регіональний  розвиток:  сучасні  виклики  для
Туреччини та України». Сертифікат. 14.06.2018. (1 кредит ЄКТС) 
4.  Університет  м.  Лафборо  (Велика  Британія).  Участь  у  робочому  візиті  до
Університету. Сертифікат. 10.07.2018. (0,4 кредитів ЄКТС). 
5.  Німецький  університет  адміністративних  наук  м.  Шпайєр.  Стажування  на  базі
міжнародного офісу. Сертифікат. 09.11.2018. (0,6 кредитів ЄКТС). 
6. Університет м. Бєлосток (Польща). Польсько-українська школа права. Сертифікат.
24.05.2019. (1 кредит ЄКТС). 
7.  ОРІДУ  НАДУ  при  Президентові  України.  Короткостроковий  семінарпрактикум
«Складові  підвищення  якості  підготовки  здобувачів  вищої  совіти.  108  годин.
Сертифікат. 24.06.2019. (3,6 кредитів ЄКТС). 
8.  МЗС  України.  Дипломатична  академія  України  імені  Геннадія  Удовенка.
Тематичний  семінар  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  «Зовнішня
політика України та особливості співпраці з міжнародними партнерами». Сертифікат
05.11.2019. (15 годин - 0,5. кредитів ЄКТС.) 
9.  ОНУ  ім  І.І.  Мечникова.  Підвищення  кваліфікації  «Вдосконалення  методики
викладання  іноземної  мови  професійного  спрямування.  Набуття  навичок
використання інтерактивних методів навчання», Довідка № 02 -01 -898 від 23.06.2020.
(90 годин - 3 кредита ЄКТС). 
10.  Платформа  масових  відкритих  онлайн  -курсів  Prometheus.  Курс  «Академічна
доброчесність:  онлайн  -курс  для  викладачів».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  60
годин. Сертифікат від 15.02.2022 р. 

Рівень наукової  та  професійної  активності  відповідає  8  пунктам ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності: 38.1, 38.2, 38.4, 38.8, 38.10, 38.12, 38.19. 38.20. 

п.38.1. 
1. Maiev Andrii, Izha Mykola Provision of the Territorial Integrity of the State within the
Regional  Administration  Reforming:  the  European  Experience  for  Ukraine.  Actual
Problems of Public Administration – Odesa:  ОRIPA NAPA, 2019. Issue 3(79). P. 09 -14.
URL : http://www.oridu.odessa.ua/9/new_options/pdf/018/Zbirnuk -3(79) -2019.pdf



європейський та
вітчизняний

досвід» (ДК №
038637

від 29.09.2016)

2. Karpenko L., Izha M., Chunytska I., Maiev A., Hunko K.The growth of the country’s
economic  security  level  based  on  the  investment  infrastructure  development  projects.
Entrepreneurship  and  Sustainability  Issues  8(4):  713  -  729.  (Web  of  Science).  URL:
https://jssidoi.org/jesi/issue/32 
3. Насакіна С. В. Маєв А.П. Власні назви у текстах ЗНО та ЄВІ у ракурсі вивчення
англійської  мови.  Закарпатські  філологічні  студії:  наукове  фахове  видання.  №
20/2021, Том 1. C. 90 -94. URL: http://zfs - journal.uzhnu.uz.ua/archive/20/part_1/17.pdf
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загальноосвітній  школі:  наукове  фахове  видання.  –  №  81/2022,  P.  218-224.  URL:
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/81/41.pdf.
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В.П.,  Матвєєнко  І.В.,  Князєва  О.В.,  Рокотянська  А.С.  Свідоцтво  про  реєстрацію
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1.  Іноземна  мова  у  науковій  діяльності:  навч.  посіб.  /  Н.  М.  Колісніченко,  С.  В.
Насакіна, А. П. Маєв. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 122 с. ISBN 978-966-394-123-3. 
2. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова в науково-
освітній діяльності» для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)  рівня
вищої освіти Спеціальність 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва і переробки
продукції  тваринництва,  073  Менеджмент,  211  Ветеринарна  медицина,  212
Ветеринарна  гігієна,  санітарія  і  експертиза  /  уклад.  :  С.  В.  Насакіна,  А.  П.  Маєв.
Одеса, 2021. 31 с. 
3. Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова в науково-освітній діяльності»
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Спеціальність  201  Агрономія,  204  Технологія  виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва,  073  Менеджмент,  201  Агрономія,  211  Ветеринарна  медицина,  212
Ветеринарна  гігієна,  санітарія  і  експертиза  /  уклад.  :  С.  В.  Насакіна,  А.  П.  Маєв.
Одеса, 2021. 57 с. 
4. Конспект лекцій з дисципліни «Іноземна мова в науково-освітній діяльності» для
підготовки  здобувачів  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти
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п.38.8. 
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1. Участь у якості координатора від інституту міжнародного проекту «Впровадження
в  Україні  бакалаврської  програми  з  публічного  управління  та  адміністрування».
Проєкт  реалізовувався  Берлінською  школою  економіки  та  права  (Berlin  School  of
Economics and Law) спільно з Національною академією державного управління при
Президентові України та її регіональними інститутами за фінансування Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 2016-2018 роки. 
2.  Участь  у  якості  координатора  від  інституту  міжнародного  проєкту  «Економіка
Європейського Союзу та відносини Україна-ЄС».  Проєкт  реалізовувався спільно з
Одеським  національним  економічним  університетом  за  фінансування  Програми
Європейського Союзу ім. Жана Моне (Jean Monnet Programme of the European Union).
2016-2018 роки. 
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success and Ukrainian reality. The Studies of the Borderland Universities Network. Volume
2, Białystok, Poland 2018. P. 151- 172. 
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концепции «Один пояс – один путь». Сборник выступлений конференции по диалогу
между молодыми учеными Китая и стран Евразии. 5 декабря, 2019 г. Пекин, КНР. С.
125-132. 
8.  Маев  Андрей.  Исторические  основы  становления  местного  самоуправления  в
Украине. Contributia tinerilor cercetatori la dezvoltarea administratiei publice: Materialale
ale Conferinţei ştiinţifice internaţionale, editia a VI-a, 28 februarie 2020 / com. org.: Balan
Oleg [et al.]. Chişinău, 2020. С. 118-122. 
9. Maiev Andrii, Havrysh-Musafir Anna Strategic Planning of Tourism as an Element for
Sustainable Regional Development. Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale
Conferinţei  ştiinţifico-practice  internaţionale,  22  mai  2020  /  colegiul  redacţional:  Oleg
Balan [et al.]. Chişinău: AAP, 2020 (Combinatul Poligrafic). 430 p.: fig., tab. –С. 40-43. 
10.  Mykola Izha,  Andrii Maiev Key Trends in Regional Development of the French
Republic Публічне  управління:  традиції,  інновації,  глобальні  тренди:  матеріали
Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 09 жов. 2020 р. – Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2020. C. 63-64. 
11. Maiev Andrii. Practical Component in Civil Servants’ Training: German Experience.
Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів [Електронний
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12. Maiev Andrii. Civil service in the French Republic: characteristic features of formation
and development Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, ediţia a 7-a, 26
februarie 2021 / com. org.: Balan Oleg [et al.]. colegiul redacţional: Zelenschi Angela [et
al.]. Chişinău, 2021, (Tipogr. «Print-Caro»). P. 24-27. 
13. Maiev Andrii. Tendances actuelles du développement régional: l’expérience française
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15. Kolisnichenko Natalia, Maiev Andrii. Language for Specific Purposes in Agrarian Area:
the  Key  Principles  of  Teaching.  Публічне управління:  традиції,  інновації,  глобальні
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16.  Маєв  Андрій.  Деякі  аспекти  використання  дистанційних  технологій  в  процесі
викладання  іноземних  мов.  //  Вітчизняна  наука  на  зламі  епох: проблеми  та
перспективи  розвитку:  матеріали  Всеукраїнської  науковопрактичної  інтернет-
конференції: зб. наук. праць. 16.11.2021. Переяслав, 2021. Вип. 74. С. 143-146. 
17. Маєв Андрій. Участь у міжнародних освітніх програмах в контексті посилення
мотивації до вивчення іноземної мови. // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та
перспективи  розвитку:  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-
конференції: зб. наук. праць. 14.12.2021. Переяслав, 2021. Вип. 75. С. 146-149. 
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19.  Маєв Андрій.  Шляхи підвищення ефективності викладання іноземної мови у
закладах вищої освіти // The ІV International Scientific and Practical Conference «Actual
problems of practice and science and methods of their solution», January 31 February 02,
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п.38.19 
Участь  у  громадському об’єднанні  «Альянс Франсез»  м.  Одеса.  (Довідка  №72 від
09.11.2021). 
п.38.20 З  2008  по  2018  роки  очолював  відділ  міжнародних  зв’язків  (внаслідок
реорганізації  –  сектор  міжнародних  зв’язків)  Одеського  регіонального  інституту
державного управління НАДУ при Президентові України.
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Рівень наукової та професійної активності відповідає 6 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.11, 38.12, 38.14, 38.20. 
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1. Найда А. В.,  Найда І. С., Ткачук Г. О, Маркова Т. Д., Гаврилюк В. О.
Формування та подання звітності з використанням інформаційних технологій .
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виробництва  продукції  агропродовольчої  сфери.  Збірник  матеріалів  І
Міжнародної  науково-практичної  конференції  НПП  та  молодих  науковців
«Актуальні аспекти розвитку науки і освіти». Одеса, ОДАУ, с.444-446. (13-14
квітня 2021 р).
п. 38.19
1. Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти. (свідоцтво 1068)
2. Асоційований член Educators and scholars international foundation (свідоцтво
ES0872)
Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що
включені  до  переліку  фахових  видань  України:  1.  Левіна-Костюк  М.О.,
Мельничук  О.І.,  Телічко  Н.О.  Методи  прийняття  управлінських  рішень  в
умовах недостатньої інформації.  Економіка та суспільство. 2022. №43  URL:
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1726/1663 DOI:
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-40 (категорія В)
2. Ажаман І.А., Мельничук О.І. Левіна-Костюк М.О. Теоретичні та практичні
аспекти  формування  і  розвитку  кадрового  потенціалу  підприємства.
"Агросвіт" 2023. №2. URL: http://www.agrosvit.info/(категорія В)
3. Левіна-Костюк М. О., Мельничук О. І., Даніленко О. В., Лагодієнко В. В.,
Ткачук Г. О. Оптимізація виробничої  діяльності фермерського господарства з
використанням  економіко-математичних  методів.  Український  журнал
прикладної  економіки  та  техніки. 2021.  Том  6.  №  4.  C.  112–120.  URL:
http://ujae.org.ua/en/optimization-of-farm-production-activity-using-economic-and-

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-40
url:%20https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1726/1663
url:%20https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1726/1663


mathematical-methods/ DOI:  https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-13
(категорія В)
4.  Казанджі  А.В.,  Найда  І.С.,  Левіна-Костюк  М.О. Організаційно-
економічний  механізм  управління  розвитком  підприємств  олійно-жирового
комплексу.  Причорноморські  економічні  студії. Одеса,  2021.Вип.63 с.  84-91
http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/15.pdf (категорія В)
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Диплом про
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арський
інститут,

спеціальність –
Менеджмент
організацій, 

1999 р., 
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(ЛА НХ
№007215 від
02.07.1999р.)
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ступінь: доктор
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спеціальність
08.00.04 –

Економіка та
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Регіона-
льна

еконо-
міка

Підвищення кваліфікації: 
- Науково-технічне товариство машинобудівників» (Софія, Болгарія), відділ
економічного  розвитку  та  співробітництва;  свідоцтво  про  підвищення
кваліфікації  № 171; тема: «Опанування досвіду впровадження інноваційний
технологій  викладання  дисциплін  у  межах  спеціальності  «Економіка»  за
дисциплінами: економіка підприємства;  регіональна економіка; міжнародна
економіка; глобальна економіка. Дата видачі 22.12.2020 р.; обсяг – 125 годин
(4,2 ECTS).
- Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України». Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Аналіз  господарської  діяльності»,  «Регіональна  економіка»,  «Міжнародна
економіка».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №
10072/2022  від 10.10.2022 р. 
-  Сумський  державний  університет,  центр  розвитку  кадрового  потенціалу
навчального  закладу;  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СП
05408289/1214-21;  тема:  «Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні
тренди»; дата видачі 09.04.2021 р.; обсяг – 30 годин (1 ECTS).
-  НАДС:  базовий  курс  «Інтерактивне  навчання».  Електронний  сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).
- НАДС:  базовий  курс  «Безбар′єрна  грамотність».  Електронний  сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат  від  15.02.2022  р.,
обсяг - 60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг «Можливості YouTube для освіти. Сертифікат ОТМЮО-

https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-13


діяльності)
Тема

дисертації:
«Соціально-
економічні
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комплементарн
ості

економічного
потенціалу

агропродоволь-
чих

підприємств:
теорія та

методологія»,
2019 р.

(ДД №009584
від 26.02.2020

р.)
Вчене звання –

професор
кафедри

економічної
теорії і

економіки
підприємства 
(АП №002502

від
09.02.2021р.)

Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші

03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 164.
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.
Свідоцтво № 00493008/00000185-22, 17.05.2022-29.06.2022. Обсяг – 90 годин
(3 ECTS).
- Онлайн-тренінг  «Можливості  yuotube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та професійної активності відповідає  9 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Балян А.В., Гришова І.Ю. Шабатура Т.С.  Публічна політика та державна
підтримка  розвитку  аграрного  виробництва  в  Україні.  Наукові  записки
Інституту законодавства Верховної Ради України.  2021. № 2. С. 156-167.
URL:  https  ://  instzak  .  com  /  index  .  php  /  journal  /  article  /  view  /1906/1786   
2. Балян А.В., Гришова І.Ю.,  Шабатура Т.С. Державні напрямки підтримки
та  стимулювання  органічного  виробництва.  Наукові  записки  Інституту
законодавства  Верховної  Ради  України. 2020.  №  5.  С.  150-162.  URL:
https  ://  doi  .  org  /10.32886/  instzak  .2020.05  
3. Ковальова  О.  В.,  Шабатура  Т.С.  Проблеми  інституційного  забезпечення
розвитку сільського зеленого туризму в Україні.  Наукові записки Інституту
законодавства  Верховної  Ради  України.  2020.  №  6.  С.  108-116.  URL:
https://doi.org/10.32886/instzak.2020.06.12
4. Шабатура  Т.С.  Оцінка  державної  підтримки  аграрного  сектору  України.
Аграрний вісник Причорномор'я. Серія «Економічні науки».  Вип.89. 2018. С.
99–108. URL: http://hdl.handle.net/123456789/2633
5. Шабатура  Т.С.  Перспективи  розвитку  аграрного  сектору  України  в
контексті  цифрових  технологій.  Приазовський  економічний  вісник.
Електронний  науковий  журнал.  2019.  Випуску  3  (14).  С.  123-128.  URL :

http://hdl.handle.net/123456789/2633
https://doi.org/10.32886/instzak.2020.05
https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1906/1786


Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№24627  від
23.05.2018 р.

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-14
п. 38.3. 
1. Шабатура  Т.  С.  Комплементарність  механізмів  реалізації  економічного
потенціалу агропродовольчих підприємств  :  монографія.  Одеса :  ТЕС,  2019.
388 с. (22,5 друк. арк.). URL : http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117  
п. 38.4
1. Методичні  рекомендації  для  проведення  практичних  занять  та
самостійного  вивчення  дисципліни  «Регіональна  економіка»  студентами
денної  форми  навчання  спеціальностей  071  «Облік  і  оподаткування»,  051
«Економіка»,  ОКР – «Бакалавр». - Одеса. – 2019р.40с. (Протокол №  10   від
«27» червня 2019 року).
2. Методичні  рекомендації  для  самостійного  вивчення  дисципліни
«Регіональна економіка» студентами  заочної форми навчання спеціальностей
071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка»,  ОКР – «Бакалавр».  Одеса.
2019р. 51с. (Протокол №  10   від «27» червня 2019 року).
3. Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Регіональна  економіка»  для
проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами першого
(бакалаврського)  рівня вищої  освіти спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 46с. (Протокол №  7   від «28» грудня 2022 року).
4. Методичні  вказівки  для  практичних  занять  і  самостійної  роботи  з
дисципліни  «Управління  регіональним  розвитком»  для  здобувачів  третього
(освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  ступеня  доктора  філософії  (PhD)
спеціальності 073 «Менеджмент», Одеса: ОДАУ, 2021.  36 с. (Протокол № 1
від 24.09.21).
5. Методичні  вказівки до  проведення  практичних  занять  з  дисципліни
«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  студентів  першого
(освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  «Бакалавр»  спеціальностей  051
«Економіка»,  071  «Облік  і  оподаткування».  Одеса:  ОДАУ,  2020.   65с.
(Протокол № 10  від 25.06.2021р.).
п. 38.5
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
тема  дисертації:  «Соціально-економічні  механізми  комплементарності
економічного  потенціалу  агропродовольчих  підприємств:  теорія  та

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-14


методологія» за  спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємства (за видами економічної діяльності).  Захист відбувся 12 грудня
2019 на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  36.814.02  Львівського
національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область,
Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Бобровника  Дениса
Олександровича «Організаційно-економічний  механізм  використання
бенчмаркінгу  в  діяльності  аграрних  підприємств»,  подану  на  здобуття
наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності), 22
жовтня 2020 р.
п.38.8
1.  Член  редакційної  колегії  наукового  видання  «Аграрний  вісник
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України
(2018-2019 р.).
2.  Головний  редактор  наукового  журналу  «Економічний  вісник
Причорномор’я»,  URL:
https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/about/editorialTeam 
3. Член редакційної колегії журналу «Агросвіт» - наукового фахового видання
з  питань  економіки
(Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 №
975)
URL:  http://www.agrosvit.info/  
4.  Виконання  функцій  наукового  керівника  наукової  теми  0121U110933
"Теоретико-методологічні  та  практичні  засади  організаційно-економічного
забезпечення  сталого  розвитку  аграрних  підприємств".  Етапи  виконання:
04.2021-12.2025.
п 38.12
1. Кобрин Т.А.,  Шабатура Т.С. Розвиток вітчизняного аграрного бізнесу в
умовах  війни.  Проблеми  та  перспективи  розвитку  економіки:  світові  та
національні  аспекти:  Збірник матеріалів  Міжнародної  наукової-практичної
конференції, 18 листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ. 2022. С.165-168.  URL :

http://www.agrosvit.info/
https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/about/editorialTeam


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (osau.edu.ua)
2. Шабатура Т.С. Розвиток суб'єктів аграрного сектору в контексті зміцнення
продовольчої безпеки України.  Актуальні аспекти розвитку науки і освіти:
матеріали  II  Міжнародної  науково-практичної  конференції  науково-
педагогічних працівників та молодих науковців (Одеса, 08-09 грудня 2022 р.) /
Одеський  державний  аграрний  університет.  Одеса,  2022.  С.644-647.  URL :
Zbirnyk-II-Mizhnarod.naukovo-prakt.-konferentsiyi-8-9-grudnya-2022.pdf
(osau.edu.ua)
3. Шабатура  Т.С. Розвиток  експортного  потенціалу  аграрного  сектору
національної  економіки  в  умовах  економічної  глобалізації   №  1  (2021):
Економічний  вісник  Причорномор'я    |       с.138-148. Економічний  вісник
Причорномор'я (ebbsl.com.ua)
4. Шабатура  Т.С.,  Бужора  А.Л.,  Шамота  В.В.  Екологізація  економічного
розвитку  як  фактор  покращення  екологічної  безпеки  населення.  Scientific
achievements of modern society. Proceedings of th 4th International scientific and
practical conference. (December 4-6, 2019). Cognum Publishing House, Liverpool,
United Kingdom. 2019.  рр.129-134.
5. Шабатура  Т.С.,  Яценко  В.Р.,  Бровко  А.В.  Агроінновації  –  інструмент
ефективного галузевого зростання. Topical issues of the development of modern
science.  Proceedings  of  the  4th  International  scientific  and  practical  conference
(December  11-13,  2019).  Publishing  House  “ACCENT”,  Sofia,  Bulgaria.  2019.
рр.731-738.
п.38.13
Проведення  навчальних  занять  іноземною  мовою  з  дисциплін
«Microeconomics»  (лекцій  -  16  годин,  практичних  –  28  годин),
«Mаcroeconomics» (лекцій - 16 годин, практичних – 28 годин) зі здобувачами
англомовних груп спеціальності «Менеджмент»
п.38.14
1. Науковий керівник постійно діючого наукового гуртка «Аналіз 
господарської діяльності аграрних підприємств»
п.38.19
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/14-21
від 18.05.2021 р.

https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Zbirnyk-II-Mizhnarod.naukovo-prakt.-konferentsiyi-8-9-grudnya-2022.pdf
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https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk-202224524.pdf


Шабатура
Тетяна 
Сергіївна

Зав. 
кафедри,
профе-
сор, 
основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про
вищу освіту: 

Одеський
сільськогоспод

арський
інститут,

спеціальність –
Менеджмент
організацій, 

1999 р., 
кваліфікація –

Менеджер-
економіст.

(ЛА НХ
№007215 від
02.07.1999р.)

Науковий
ступінь: доктор

економічних
наук,

спеціальність
08.00.04 –

Економіка та
управління

підприємствам
и (за видами
економічної
діяльності)

Тема
дисертації:

«Соціально-
економічні
механізми

Аналіз
господ-
дарської

діяль-
ності

Підвищення кваліфікації: 
-Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/007474-18;  тема:
«Характеристика основних видів контролю успішності студентів з дисципліни
«Аналіз господарської діяльності». дата видачі 26.10.2018 р.; обсяг – 150 годин
(5 ECTS).
- Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України». Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Аналіз  господарської  діяльності»,  «Регіональна  економіка»,  «Міжнародна
економіка».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №
10072/2022  від 10.10.2022 р. 
-  Сумський  державний  університет,  центр  розвитку  кадрового  потенціалу
навчального  закладу;  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СП
05408289/1214-21;  тема:  «Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні
тренди»; дата видачі 09.04.2021 р.; обсяг – 30 годин (1 ECTS).
-  НАДС:  базовий  курс  «Інтерактивне  навчання».  Електронний  сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).
- НАДС:  базовий  курс  «Безбар′єрна  грамотність».  Електронний  сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат  від  15.02.2022  р.,
обсяг - 60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг «Можливості YouTube для освіти. Сертифікат ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 164.
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.
Свідоцтво № 00493008/00000185-22, 17.05.2022-29.06.2022. Обсяг – 90 годин



комплементарн
ості

економічного
потенціалу

агропродоволь-
чих

підприємств:
теорія та

методологія»,
2019 р.

(ДД №009584
від 26.02.2020

р.)
Вчене звання –

професор
кафедри

економічної
теорії і

економіки
підприємства 
(АП №002502

від
09.02.2021р.)

Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші
Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№24627  від
23.05.2018 р.

(3 ECTS).
- Онлайн-тренінг  «Можливості  yuotube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та професійної активності відповідає 10 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38,13, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Шабатура  Т.  С., Шевченко  А.  А.,  Петренко  О.  П.  Комплементарна
стратегія реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств.
Економіка  і  управління  підприємствами:  теорія,  методика,  практика  :
колективна монографія / Кол. авторів. Полтава : ПП «Астрая», 2020. С. 26-34.
2. Шабатура  Т.С., Кравченко  Ю.І.  Інкорпорування  соціальної  складової  в
площину  економічного  розвитку  аграрних  підприємств.  Аграрний  вісник
Причорномор'я.  2019.  №  95.с.  156-165. URL:
https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/101 
3. Шабатура  Т.С.  Стратегічні  напрями  реалізації  економічного  потенціалу
підприємства.  Галицький економічний вісник.  ТНТУ, 2019.  Том 58.  № 3. С.
105-115.  URL : http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2601 
4. Lebedeva V., Shabaturа  T.,  Vargatiuk M. Імперативи  комплементарності
реалізації  економічного  потенціалу  агропродовольчих  підприємств.
Економічний  аналіз,  2019.  №  29(1).  С.  133-140.
DOI: 10.35774/econa2019.01.133
5. Шабатура  Т.С.  Формування  економічного  потенціалу  підприємств  в
контексті  комплементарного  підходу.  Інфраструктура  ринку. Електронний
науково-практичний  журнал.   2019.   №  29.  С.317-322.   URL:
http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019 
п. 38.3. 
1. Шабатура  Т.С.  Комплементарність  механізмів  реалізації  економічного
потенціалу агропродовольчих підприємств :  монографія.  Одеса :  ТЕС, 2019.
388 с. (22,5 друк. арк.). URL : http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117  
п. 38.4
1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Аналіз
господарської діяльності»  для студентів першого (освітньо-наукового) рівня

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117
http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019
https://doi.org/10.35774/econa2019.01.133
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2601
https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/101


вищої  освіти  «Бакалавр»  спеціальностей  073  «Менеджмент»,  071  «Облік  і
оподаткування».  Одеса:  ОДАУ, 2020.  30с.  (Протокол  № 11  від 11.06.2020
року).
2. Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Аналіз  господарської  діяльності»
для  проведення  практичних   занять  та  самостійної  роботи  здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 48с. (Протокол № 7  від 26.12.2022 року).
3. Методичні  вказівки  для   практичних  занять  і  самостійної  роботи  з
дисципліни  «Економічний  аналіз»  для  здобувачів  вищої  освіти  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2021. 36 с. (Протокол № 1 від 24.09.21).
4. Методичні  вказівки до  проведення  практичних  занять  з  дисципліни
«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  студентів  першого
(освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  «Бакалавр»  спеціальностей  051
«Економіка»,  071  «Облік  і  оподаткування».  Одеса:  ОДАУ,  2020.   65с.
(Протокол№ 10  від 25.06.2021р.).
5. Галицький  О.М.,  Шабатура  Т.С.  Методичні  вказівки  з  дисципліни
«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  проведення
семінарських  занять  та  самостійної  роботи  здобувачів  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 071
«Облік і оподаткування».  Одеса, ОДАУ, 2021. 38 с. (Протокол МКР № 3  від
25.11.2021 р.). 
 п. 38.5
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
тема  дисертації:  «Соціально-економічні  механізми  комплементарності
економічного  потенціалу  агропродовольчих  підприємств:  теорія  та
методологія» за  спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємства (за видами економічної діяльності).  Захист відбувся 12 грудня
2019 на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  36.814.02  Львівського
національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область,
Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Бобровника  Дениса



Олександровича «Організаційно-економічний  механізм  використання
бенчмаркінгу  в  діяльності  аграрних  підприємств»,  подану  на  здобуття
наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –
економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності), 22
жовтня 2020 р.
п.38.8
1.  Член  редакційної  колегії  наукового  видання  «Аграрний  вісник
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України
(2018-2019 р.).
2.  Головний  редактор  наукового  журналу  «Економічний  вісник
Причорномор’я»,  URL:
https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/about/editorialTeam 
3. Член редакційної колегії журналу «Агросвіт» - наукового фахового видання
з  питань  економіки
(Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 №
975)
URL: http://www.agrosvit.info/  
3.  Виконання  функцій  наукового  керівника  наукової  теми  0121U110933
"Теоретико-методологічні  та  практичні  засади  організаційно-економічного
забезпечення  сталого  розвитку  аграрних  підприємств".  Етапи  виконання:
04.21-12.25.
п 38.12
1. Шабатура  Т.С.,  Плотніченко  А.О.  Ефективність  розвитку  аграрних
підприємств Одеської області.  Сучасні управлінські та соціально-економічні
аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах
трансформації публічного управління : тези Міжнародної науково-практичної
конференції. М. Одеса, 7 листопада 2018 р. Одеса, 2018. С. 82–85.
2.  Шабатура Т.С., Руснак К.І., Маруха І.В. Шляхи підвищення ефективності
виробництва  аграрних  підприємств.  Підприємницька  модель  економіки  та
управління розвитком підприємства : тези I Міжнародної науково-практичної
конференції. М. Житомир, 8-9 листопада 2018 р. Житомир, 2018. С. 259–262.
3. Кришталь  В.О.,  Шабатура Т.С.   Виробничо-ресурсний потенціал та його
вплив  на  конкурентоспроможність  сільськогосподарських  підприємств.

http://www.agrosvit.info/
https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/about/editorialTeam


Сучасні  управлінські  та  соціально-економічні  аспекти  розвитку  держави,
регіонів  та  суб’єктів  господарювання  в  умовах  трансформації  публічного
управління:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції (5
листопада  2020  року).   Одеса:  Одеський  національний  політехнічний
університет, 2020. С. 164-167.
4. Шабатура  Т.С.  Драйвери  формування  нематеріальних  активів
агропродовольчих  підприємств.  Матеріали  ІІІ  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Менеджмент  ХХІ  століття:  глобалізаційні
виклики» (м. Полтава, 23-24 квітня, 2019 р.): збірник наукових праць / за ред.
І.А. Маркіної. – Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. С.275-278. 
5. Шабатура Т.С. Економічний потенціал підприємства : фактори та принципи
формування.  Соціально–гуманітарний вісник : зб. наук. пр. V всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції
соціально-гуманітарного розвитку України та світу», (м. Харків. 27 березня
2019 р.): СГ НТМ «Новий курс». 2019. Вип. 25.  С. 252–253.
п.38.13
Проведення  навчальних  занять  іноземною  мовою  з  дисциплін
«Microeconomics»  (лекцій  -  16  годин,  практичних  –  28  годин),
«Mаcroeconomics» (лекцій - 16 годин, практичних – 28 годин) зі здобувачами
англомовних груп спеціальності «Менеджмент»
п.38.14
1. Науковий керівник постійно діючого наукового гуртка «Аналіз 
господарської діяльності аграрних підприємств»
п.38.19
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/14-21
від 18.05.2021 р.
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Диплом про
вищу освіту: 

Одеський
сільськогоспод

арський
інститут,

спеціальність –
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Підвищення кваліфікації: 
- Науково-технічне товариство машинобудівників» (Софія, Болгарія), відділ
економічного  розвитку  та  співробітництва;  свідоцтво  про  підвищення
кваліфікації  № 171; тема: «Опанування досвіду впровадження інноваційний
технологій  викладання  дисциплін  у  межах  спеціальності  «Економіка»  за
дисциплінами: економіка підприємства;  регіональна економіка; міжнародна
економіка; глобальна економіка. Дата видачі 22.12.2020 р.; обсяг – 125 годин



Менеджмент
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1999 р., 
кваліфікація –
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(ЛА НХ
№007215 від
02.07.1999р.)

Науковий
ступінь: доктор

економічних
наук,

спеціальність
08.00.04 –

Економіка та
управління

підприємствам
и (за видами
економічної
діяльності)

Тема
дисертації:

«Соціально-
економічні
механізми

комплементарн
ості

економічного
потенціалу

агропродоволь-
чих

підприємств:

(4,2 ECTS).
- Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України». 
Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20 годин практичних
занять та 13 годин самостійної роботи за дисциплінами «Аналіз господарської
діяльності»,  «Регіональна  економіка»,  «Міжнародна  економіка».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10072/2022   від
10.10.2022 р. 
-  Сумський  державний  університет,  центр  розвитку  кадрового  потенціалу
навчального  закладу;  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СП
05408289/1214-21;  тема:  «Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні
тренди»; дата видачі 09.04.2021 р.; обсяг – 30 годин (1 ECTS).
-  НАДС:  базовий  курс  «Інтерактивне  навчання».  Електронний  сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).
- НАДС:  базовий  курс  «Безбар′єрна  грамотність».  Електронний  сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат  від  15.02.2022  р.,
обсяг - 60 годин (2 ECTS).
- Онлайн-тренінг «Можливості YouTube для освіти. Сертифікат ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 164.
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.
Свідоцтво № 00493008/00000185-22, 17.05.2022-29.06.2022. Обсяг – 90 годин
(3 ECTS).
- Онлайн-тренінг  «Можливості  yuotube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
Рівень наукової та професійної активності відповідає 10 пунктам ліцензійних



теорія та
методологія»,

2019 р.
(ДД №009584
від 26.02.2020

р.)
Вчене звання –

професор
кафедри
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теорії і
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підприємства 
(АП №002502

від
09.02.2021р.)

Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші
Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№24627  від
23.05.2018 р.

умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38,13, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Azer Dilanchiev, Gryshova Inna, Rogach Svetlana, Diachenko Oleksii, Batrakova
Tetyana,  Shabatura  Tatyana.  Remittance  levels  and  entrepreneurial  activity  in
postsoviet  countries. Journal  of  Critical  Reviews. 2020.  7  (4),  1655-
1663. doi:10.31838/jcr.07.04.271  (SCOPUS). URL:   http://www.jcreview.com/?
mno=110353
2. Shabatura T.S., Grishova I.Yu, Nikolyuk O.V. State regulation of ecotourism in
the context of the European experience Наукові  записки  Інституту
законодавства Верховної Ради України. 2020. № 1. С.126-136.
URL:  https  ://  doi  .  org  /10.32886/  instzak  .2020.01.13   
3.  Шабатура  Т.С.,  Петренко  О.П.   Експортний  потенціал  підприємств
агропродовольчого  сектору  України.  Приазовський  економічний  вісник».
Електронний науковий журнал. 2019. Випуску 2(13). С. 195-200. 
URL :  http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-13
4. Шабатура Т.С. Формування адаптивної  стратегії  економічного розвитку
підприємств  в  контексті  євроінтеграції.  Журнал  «Менеджмент  та
підприємництво  :  тренди  розвитку».  2019.  №  1(07).  С.  109–120.
DOI: 10.26661/2522-1566/2019-1/07-12
5. Tetiana Tielkiniena,  Gryshova Inna,  Shabatura Tatyana,  Nehodenko
Viktoriia, Didur Hanna, Shevchenko Alisa. Lobby legalization - legal instrument for
ensuring  state  subsidies  to  leaders  of  agricultural  producers. Jjournal  of  critical
reviews. 2020.  Vol 7  (4). pp.  1679-1684. URL: http://www.jcreview.com/?
mno=110368 (SCOPUS). doi: 10.31838/jcr.07.04.274
п. 38.3. 
1. Шабатура  Т.С.  Комплементарність  механізмів  реалізації  економічного
потенціалу агропродовольчих підприємств  :  монографія.  Одеса :  ТЕС,  2019.
388 с. (22,5 друк. арк.). URL : http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3117  
п. 38.4
1. Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Міжнародна  економіка»  для
проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами першого
(бакалаврського)  рівня вищої  освіти спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
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ОДАУ, 2022. 51с. (Протокол №  7   від «28» грудня 2022 року).
2. Методичні  вказівки  для  практичних  занять  і  самостійної  роботи  з
дисципліни «Економічна глобалізація: управлінський аспект» для здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
(PhD) спеціальності 073 «Менеджмент», Одеса: ОДАУ, 2021.  32с. (Протокол
№ 1 від 24.09.21) .
3. Методичні  рекомендації  для  самостійного  вивчення  дисципліни
«Глобальна  економіка»  студентами   заочної  форми навчання  спеціальності
051 «Економіка»  ОКР  «Магістр». Одеса.  2019р. 34с. (Протокол №  10   від
«27» червня 2019 року).
4. Методичні  вказівки  для  практичних  занять  і  самостійної  роботи  з
дисципліни «Економічна глобалізація: управлінський аспект» для здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії
(PhD) спеціальності 073 «Менеджмент», Одеса: ОДАУ, 2021.  32с. (Протокол
№ 1 від 24.09.21) .
5. Методичні  вказівки  для   практичних  занять  і  самостійної  роботи  з
дисципліни  «Економічний  аналіз»  для  здобувачів  вищої  освіти  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2021. 36 с. (Протокол № 1 від 24.09.21).
п. 38.5
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
тема  дисертації:  «Соціально-економічні  механізми  комплементарності
економічного  потенціалу  агропродовольчих  підприємств:  теорія  та
методологія» за  спеціальністю  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємства (за видами економічної діяльності).  Захист відбувся 12 грудня
2019 на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  36.814.02  Львівського
національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область,
Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
п. 38.7
Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Бобровника  Дениса
Олександровича «Організаційно-економічний  механізм  використання
бенчмаркінгу  в  діяльності  аграрних  підприємств»,  подану  на  здобуття
наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –



економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності), 22
жовтня 2020 р.
п.38.8
1.  Член  редакційної  колегії  наукового  видання  «Аграрний  вісник
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України
(2018-2019 р.).
2.  Головний  редактор  наукового  журналу  «Економічний  вісник
Причорномор’я»,  URL:
https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/about/editorialTeam 
3. Член редакційної колегії журналу «Агросвіт» - наукового фахового видання
з  питань  економіки
(Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 №
975)
URL:  http://www.agrosvit.info/ 
3.  Виконання  функцій  наукового  керівника  наукової  теми  0121U110933
"Теоретико-методологічні  та  практичні  засади  організаційно-економічного
забезпечення  сталого  розвитку  аграрних  підприємств".  Етапи  виконання:
04.21-12.25.
п 38.12
1. Підопригора  М.С.,  Шабатура  Т.С. Експорт  зерна  з  Україні:  до  і  після.
Проблеми  та  перспективи  розвитку  економіки:  світові  та  національні
аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної наукової-практичної конференції,
18  листопада  2022  року.  Одеса,  ОДАУ.  2022.  С.279-282.  URL :
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (osau.edu.ua)
2. Шабатура  Т.С.,  Цимбал  Н.В.  Продовольча  безпека  України  та  світу  в
умовах  війни.  Інноваційна  модернізація  економіки  України  в  умовах
євроінтеграційних процесів: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції, (Кременчук, 15-16 листопада 2022 року ). Кременчук,
КрНУ, 2022.С.413-416.  
3. Шабатура  Т.С. Розвиток  експортного  потенціалу  аграрного  сектору
національної  економіки  в  умовах  економічної  глобалізації   №  1  (2021):
Економічний вісник Причорномор'я URL :   № 1 (2021): Економічний вісник
Причорномор'я | Економічний вісник Причорномор'я (ebbsl.com.ua)

https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/issue/view/1
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/14
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/14
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4. Шабатура  Т.С., Кальчева  О.Г.,  Рогачко  А.В.  Управління  міжнародною
конкурентоспроможністю  підприємства.  Topical  issues  of  the  development  of
modern  science  ty.  Proceedings  of  the  4th  International  scientific  and  practical
conference (December  11-13,  2019)  Publishing  House  «ACCENT»,  Sofia,
Bulgaria. 2019. pр. 675-680.
5. Шабатура  Т.С.  Розвиток  експортного   потенціалу  аграрного  сектору
національної  економіки  в  умовах  економічної  глобалізації.  №  1  (2021):
Економічний вісник Причорномор'я   | (  ebbsl  .  com  .  ua  )  
п.38.13
Проведення  навчальних  занять  іноземною  мовою  з  дисциплін
«Microeconomics»  (лекцій  -  16  годин,  практичних  –  28  годин),
«Mаcroeconomics» (лекцій - 16 годин, практичних – 28 годин) зі здобувачами
англомовної групи спецальності «Менеджмент».
п.38.14
1. Науковий керівник постійно діючого наукового гуртка «Аналіз 
господарської діяльності аграрних підприємств»
п.38.19
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/14-21
від 18.05.2021 р.
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місце 
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Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом  про
вищу освіту: 
Одеський
державний
аграрний
університет,
спеціальність
«Облік  і
аудит», 2002 р.,
кваліфікація  -
економіст  з
бухгалтерськог
о обліку. 
Науковий

Політич
на 
економі
я

Підвищення кваліфікації: 
-  Науково-технічне  товариство  машинобудівників»  (Софія,  Болгарія),  відділ
економічного  розвитку  та  співробітництва.  Тема:  «Опанування  досвіду
впровадження  інноваційних  технологій  викладання  дисциплін  у  межах
спеціальності  «Економіка».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
16.11.2020-22.12.2020, 125 годин.
-  Участь  у  проекті  Erasmus +  Жан  Моне  модуль  611665-EPP-1-2019-1-UA-
EPPJMO-MODULE.  Тема:  «Інфраструктура,  яка  об’єднала  Європу:  історія,
сучасний  стан  та  погляд  у  майбутнє».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  90
годин.
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та
методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Економіка  праці  та  соціально-
трудові відносини» та «Організація виробництва». Строк та обсяг підвищення
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ступінь: доктор
економічних
наук,
спеціальність
08.00.03  –
економіка  та
управління
національним
господарством.
Тема
дисертації:
«Оргaнiзaцiйно
-економiчнi
зaсaди
держaвного
регулювaння
aгрaрного
виробництвa  в
Укрaїнi: теорiя,
методологiя,
прaктикa»,
2018 р.
(ДД  №007509
від  05.07.2018
р.)
Вчене звання –
професор
кафедри
економічної
теорії  і
економіки
підприємства 
(АП  №003256

кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000052-21
від 11.10.2021 р.
-  Прослухав  курс  лекцій  та  успішно  пройшов  тестування  на  національні
онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта., за на ступними курсами: 
Цифрограм 2.0. (Національний тест з цифрової грамотності, систематизований
за  сферами знань  європейської  рамки цифрових компетентностей  DigComp.
2.1 для громадян) (Електронний сертифікат від 07.12.2021); 
Інтерактивне навчання, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат від
07.12.2021); 
Безбар’єрна грамотність, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат
від 07.12.2021)
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Кількість  годин  -  60  годин  (2
кредити  ЄКТС).  (Сертифікат  виданий  15.02.2022  prometheus.org.ua.
Автентичність  цього  сертифікату  може  бути  перевірена  за
https  ://  courses  .  prometheus  .  org  .  ua  :18090/  cert  /9  a  921  a  7  f  0  f  774  b  83  a  8  e  09  e  9841  cf  5  d  80  )
-  Онлайн-тренінг  «Можливості  YouTube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
- Одеський державний аграрний університет. Підвищення кваліфікації  по
програмі "Забезпечення якості вищої освіти: інноваційні методи та технології
навчання" в обсязі 90 годин (Свідотство про підвищення кваліфікації  СC №
00493008/00000145-22). (3,0 ECTS)
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації:  11-14.07.2022, 10 годин.  Сертифікат № 1068. (0,33
ECTS)
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Неформальна
освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського союзу та України».
ES№10075/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97608/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9a921a7f0f774b83a8e09e9841cf5d80


від  27  вересня
2021р.)

-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін  («Політична  економія»,  «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка»,  «Бізнес-планування»)».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації: 19.09.2022-18.11.2022, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та професійної активності відповідає  7 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1.  Шабатура Т.С.,  Галицький О.М. Державна підтримка агропродовольчих
підприємств  України.  Наукові  записки  Інституту  законодавства  Верховної
Ради України. 2019. № 2. С. 135-143.
URL :  https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.14
2.  Галицький  О.М.,  Дяченко  О.П.,  Лівінський  А.І.  Організаційно-
економічний  механізм  держaвного  регулювання  аграрного  виробництва  в
Укрaїнi.  Інвестиції:  практика  та  досвід.  2019.  №  3.  С.  93-98.  URL:
http  ://  www  .  investplan  .  com  .  ua  /?  op  =1&  z  =6511&  i  =
3. Riepina I. M., Kuzhel M. Yu., Halytskyi O. М., Lisovenko D. V., Fedchenko A.
V.  The  analysis  of  venture  companies’  rational  investment  decisions  by  value
criterium. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol.
1,  No  32.  p.  168-175  (  Web  of  Science). URL:
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/issue/view/46
4.  Добрянська  Н.А.,  Галицький  О.М., Макодзьоб  А.В  Світові  тенденції
міграції,  її  причини  та  наслідки  для  держави  в  умовах  глобалізації.
Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2021. № 3 (17),
С. 35-43. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2021/ No3/35.pdf
5. Dobrianska N.A.,  Halytskyi O.M., Bradul K.S. Unemployment and poverty in
Ukraine:  current  problems  and  solutions.  Economic  journal  Odessa  polytechnic
university
№2 (20). 2022. С 20-27. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2022/No2/20.pdf
6. Dobrіanska N.A.,  Halytskyi O.M., Lukіanchuk K.P. The concept, structure and

https://economics.net.ua/ejopu/2022/No2/20.pdf
https://economics.net.ua/ejopu/2021/%20No3/35.pdf
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/issue/view/46
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6511&i
https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.14


statistical  analysis of the state budget of Ukraine.  Economics: time realities. №3
(61). 2022. С 33-39. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No3/33.pdf
п.38.4.
1.  Галицький О.М. Методичні  вказівки з  дисципліни «Мікроекономіка» для
проведення  семінарських  занять  та  самостійної  роботи  студентів  1  курсу
спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування», рівня вищої
освіти першого (бакалаврського). Одеса: ОДАУ, 2020. 39 с. (Протокол № 11
від 11.06.2020 р.).
2.  Галицький О.М.  Методичні  вказівки  з  дисципліни  «Політична  економія»
для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів 1 курсу
спеціальностей  051  «Економіка»,   071  «Облік  і  оподаткування»  та  073
«Менеджмент», рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Одеса: ОДАУ,
2020. 83 с. (Протокол № 10 від 28.05.2020 р.).
3.  Галицький  О.М.,  Шабатура  Т.С.  Методичні  вказівки  з  дисципліни
«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  проведення
семінарських  занять  та  самостійної  роботи  здобувачів  першого
(бакалаврського)  рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 071
«Облік і оподаткування».  Одеса, ОДАУ, 2021. 38 с. (Протокол МК № 3  від
25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
2018р.
08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 
тема  «Оргaнiзaцiйно-економiчнi  зaсaди  держaвного  регулювaння  aгрaрного
виробництвa в Укрaїнi: теорiя, методологiя, прaктикa». 
Диплом доктора наук ДД №007509 від 05.07.2018 р.
п.38.7.
1.  Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Казарян  Г.Г.  на  тему
«Інституційне  регулювання  соціально-економічного  забезпечення  осіб  з
інвалідністю: теорія,  методологія,  практика», поданої на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління  національним  господарством.  Захист  відбувся  28.09.19р.  на
засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  79.051.04  у  Чернігівському

https://economics.net.ua/files/archive/2022/No3/33.pdf


національному  технологічному  університеті  за  адресою:  14035,  м.  Чернiгiв,
вул. Шевченка, 95, ауд. 318.
п.38.8.
1. Член редакційної колегії наукового видання «Аграрний вісник 
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України 
(2018-2019 р.).
п.38.12.
1.  Галицький  О.М., Коробчинська  І.А.  Формування  та  ефективність
використання  земельних  ресурсів  в  аграрних  підприємствах  рослинницької
спеціалізації.  Науково-економічні  аспекти  розвитку  підприємств  аграрної
сфери:  облік,  оподаткування  і  контроль: тези  доповідей  Всеукраїнської
науково-практичної  конференції  (м.  Херсон.  21-22  листопада  2019  року).
Херсон, 2019.
2.  Галицький  О.  М., Кічук  К.  В.  Економічна  діагностика  як  інструмент
забезпечення  ефективного  функціонування  і  розвитку  підприємства  в
конкурентному середовищі. Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.
Матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної  конференції   (20-22  грудня
2020 р.) «SPC ―Sci-conf.com.ua». Київ. 2020. С. 1222.
3. Галицький О.М., Байтаз К.А. Значення галузі рослинництва та проблеми її
розвитку  в  сучасних  умовах.  Актуальні  аспекти  розвитку  науки  і  освіти.
Збірник  матеріалів  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  НПП та
молодих науковців. (Одеса. 13-14 квітня 2021). Одеса. 2021. С. 383-385.
4.  Галицький  О.  М., Коммунішина  С.А.   Сучасний  стан  та  перспективи
розвитку виробництва продукції рослинництва в Україні.  Економічний вісник
Причорномор’я. 2021. № 2. С 3-14. 
5. Галицький О. М.,  Маруха І.  В. Підтримка аграрного сектору України в
умовах воєнного стану. «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» Збірник
матеріалів  ІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція  науково-
педагогічних працівників та молодих науковців (м. Одеса,8 – 9 грудня 2022
року), Одеса, 2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/13-21
від 18.05.2021 р.
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Підвищення кваліфікації: 
-  Науково-технічне  товариство  машинобудівників»  (Софія,  Болгарія),  відділ
економічного  розвитку  та  співробітництва.  Тема:  «Опанування  досвіду
впровадження  інноваційних  технологій  викладання  дисциплін  у  межах
спеціальності  «Економіка».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
16.11.2020-22.12.2020, 125 годин.
-  Участь  у  проекті  Erasmus +  Жан  Моне  модуль  611665-EPP-1-2019-1-UA-
EPPJMO-MODULE.  Тема:  «Інфраструктура,  яка  об’єднала  Європу:  історія,
сучасний  стан  та  погляд  у  майбутнє».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  90
годин.
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та
методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Економіка  праці  та  соціально-
трудові відносини» та «Організація виробництва». Строк та обсяг підвищення
кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000052-21
від 11.10.2021 р.
-  Прослухав  курс  лекцій  та  успішно  пройшов  тестування  на  національні
онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта., за на ступними курсами: 
Цифрограм 2.0. (Національний тест з цифрової грамотності, систематизований
за  сферами знань  європейської  рамки цифрових компетентностей  DigComp.
2.1 для громадян) (Електронний сертифікат від 07.12.2021); 
Інтерактивне навчання, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат від
07.12.2021); 
Безбар’єрна грамотність, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат
від 07.12.2021)
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Кількість  годин  -  60  годин  (2
кредити  ЄКТС).  (Сертифікат  виданий  15.02.2022  prometheus.org.ua.
Автентичність  цього  сертифікату  може  бути  перевірена  за
https  ://  courses  .  prometheus  .  org  .  ua  :18090/  cert  /9  a  921  a  7  f  0  f  774  b  83  a  8  e  09  e  9841  cf  5  d  80  )
-  Онлайн-тренінг  «Можливості  YouTube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
- - Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9a921a7f0f774b83a8e09e9841cf5d80


методологiя,
прaктикa»,
2018 р.
(ДД  №007509
від  05.07.2018
р.)
Вчене звання –
професор
кафедри
економічної
теорії  і
економіки
підприємства 
(АП  №003256
від  27  вересня
2021р.)

по  програмі  "Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та
технології  навчання"  в  обсязі  90  годин  (Свідотство  про  підвищення
кваліфікації СC № 00493008/00000145-22). (3,0 ECTS)
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації:  11-14.07.2022, 10 годин.  Сертифікат № 1068. (0,33
ECTS)
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Неформальна
освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського союзу та України».
ES№10075/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97608/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін  («Політична  економія»,  «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка»,  «Бізнес-планування»)».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації: 19.09.2022-18.11.2022, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та професійної активності відповідає  7 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1.  Галицький  О.М.,  Дяченко  О.П.,  Лівінський  А.І.  Організаційно-
економічний  механізм  держaвного  регулювання  аграрного  виробництва  в
Укрaїнi.  Інвестиції:  практика  та  досвід.  2019.  №  3.  С.  93-98.  URL:
http  ://  www  .  investplan  .  com  .  ua  /?  op  =1&  z  =6511&  i  =
2.  Найда  І.  С.,  Найда  А.В.,  Галицький  О.М. Сучасні  інструменти  оцінки
конкурентоспроможності  сільськогосподарського  підприємства.  Економіка
харчової  промисловості. Одеса,  2019.   Т.11,  Вип.  2.   С.  62-70. URL:
http  ://  lib  .  osau  .  edu  .  ua  /  jspui  /  handle  /123456789/ 2583?  mode  =  full  

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2583?mode=full
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6511&i


3.  Галицький  О.М., Гришова  Р.В.  Світовий  досвід  реалізації  державної
політики  підтримки  осіб  з  інвалідністю  та  його  імплементація  в  Україні.
Інвестиції:  практика  та  досвід. 2019.  №  6.  С.  122-127. URL:
http  ://  www  .  investplan  .  com  .  ua  /?  op  =1&  z  =6594&  i  =21  
4.  Добрянська  Н.А.,  Галицький  О.М., Макодзьоб  А.В  Світові  тенденції
міграції,  її  причини  та  наслідки  для  держави  в  умовах  глобалізації.
Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2021. № 3 (17),
С. 35-43. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2021/ No3/35.pdf
5. Ingram K.L., Diachenko O.P., Halytskyi O.M., Nitsenko V.S., Romaniuk M.D.,
Zhumbei M.M. Formalization of the optimal choice of the activities of agricultural
enterprises for the implementation of information and communication technologies.
Finance and credit activity: problems of theory and practice. 2022.  Vol 3 (44), Р.
141-149. 
URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/view/60
(Web of Science)
6. Dobrianska N.A.,  Halytskyi O.M., Bradul K.S. Unemployment and poverty in
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1. Галицький О.М., Радутна О.В. Робочий зошит для проведення практичних
занять,  самостійної  роботи  та  виконання  індивідуального  завдання  з
дисципліни: «Організація та планування виробничо-господарської діяльності»
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рівень вищої освіти (Частина – 1). Одеса: ОДАУ, 2020. 50 с. (Протокол № 11
від 11.06.2020 р.).
2.  Галицький  О.М.  Методичні  рекомендації  з  виконання  програми
«Виробничої практики за фахом» здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:  ОДАУ,  2021.  30  с.
(Протокол МК № 3  від 25.11.2021 р.). 
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«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  проведення
семінарських  занять  та  самостійної  роботи  здобувачів  першого
(бакалаврського)  рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 071
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1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
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«Інституційне  регулювання  соціально-економічного  забезпечення  осіб  з
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засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  79.051.04  у  Чернігівському
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господарювання.  «Національні  і  світові  тенденції  розвитку  обліку,
оподаткування та контролю»: Матеріали всеукраїнської науково-практичної
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2020 р.) «SPC ―Sci-conf.com.ua». Київ. 2020. С. 1222.
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Збірник  матеріалів  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  НПП та
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умовах воєнного стану. «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» Збірник
матеріалів  ІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція  науково-
педагогічних працівників та молодих науковців (м. Одеса,8 – 9 грудня 2022
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впровадження  інноваційних  технологій  викладання  дисциплін  у  межах
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-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та
методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Економіка  праці  та  соціально-
трудові відносини» та «Організація виробництва». Строк та обсяг підвищення
кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000052-21
від 11.10.2021 р.
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-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
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рівень вищої освіти (Частина – 1). Одеса: ОДАУ, 2020. 50 с. (Протокол № 11
від 11.06.2020 р.).
3.  Галицький  О.М.  Методичні  рекомендації   з  виконання  програми
«Виробничої практики за фахом» здобувачів першого (бакалаврського) рівня
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«Інституційне  регулювання  соціально-економічного  забезпечення  осіб  з
інвалідністю: теорія,  методологія,  практика», поданої на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління  національним  господарством.  Захист  відбувся  28.09.19р.  на
засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  79.051.04  у  Чернігівському
національному  технологічному  університеті  за  адресою:  14035,  м.  Чернiгiв,
вул. Шевченка, 95, ауд. 318.
п.38.8.
1. Член редакційної колегії наукового видання «Аграрний вісник 
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України 
(2018-2019 р.).
п.38.12.
1.  Галицький  О.М., Серьожкін  С.Ю.,  Жеребцова  Ю.В.  Удосконaлення
держaвної  полiтики в сфері  iнновaцiй aгрaрного виробництвa в Укрaїнi.  ХІІ
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Проблеми  та  перспективи
розвитку підприємництва»: Харків, 2018.
2.  Галицький  О.М., Ніценко  В.С.,  Бочев  С.М.  Проблеми  інвестиційної
привабливості аграрного сектору України.  Матеріали Міжнародної науково-
практичної  конференції  «Глобальні  принципи  фінансового,  облікового  та
аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки»: 8- 9 листопада 2018
р. Вип. 1. Харк. нац. аграр. ун-т.  Харків. ХНАУ, 2018.
3.  Галицький  О.М., Коробчинська  І.А.  Формування  та  ефективність
використання  земельних  ресурсів  в  аграрних  підприємствах  рослинницької
спеціалізації.  Науково-економічні  аспекти  розвитку  підприємств  аграрної
сфери:  облік,  оподаткування  і  контроль: тези  доповідей  Всеукраїнської
науково-практичної  конференції  (м.  Херсон.  21-22  листопада  2019  року).
Херсон, 2019.
4.  Галицький  О.  М., Кічук  К.  В.  Економічна  діагностика  як  інструмент
забезпечення  ефективного  функціонування  і  розвитку  підприємства  в



конкурентному середовищі. Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.
Матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної  конференції   (20-22  грудня
2020 р.) «SPC ―Sci-conf.com.ua». Київ. 2020. С. 1222.
5. Галицький О.М., Байтаз К.А. Значення галузі рослинництва та проблеми її
розвитку  в  сучасних  умовах.  Актуальні  аспекти  розвитку  науки  і  освіти.
Збірник  матеріалів  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  НПП та
молодих науковців. (Одеса. 13-14 квітня 2021). Одеса. 2021. С. 383-385.
6.  Галицький  О.  М., Коммунішина  С.А.   Сучасний  стан  та  перспективи
розвитку виробництва продукції рослинництва в Україні.  Економічний вісник
Причорномор’я.  2021.  №  2.  С  3-14. URL:
https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/17
7. Галицький О. М.,  Маруха І.  В. Підтримка аграрного сектору України в
умовах воєнного стану. «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» Збірник
матеріалів  ІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція  науково-
педагогічних працівників та молодих науковців (м. Одеса,8 – 9 грудня 2022
року), Одеса, 2022. С. 660-663
п. 38.19.
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/13-21
від 18.05.2021 р.
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Підвищення кваліфікації: 
-  Науково-технічне  товариство  машинобудівників»  (Софія,  Болгарія),  відділ
економічного  розвитку  та  співробітництва.  Тема:  «Опанування  досвіду
впровадження  інноваційних  технологій  викладання  дисциплін  у  межах
спеціальності  «Економіка».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
16.11.2020-22.12.2020, 125 годин.
-  Участь  у  проекті  Erasmus +  Жан  Моне  модуль  611665-EPP-1-2019-1-UA-
EPPJMO-MODULE.  Тема:  «Інфраструктура,  яка  об’єднала  Європу:  історія,
сучасний  стан  та  погляд  у  майбутнє».  Обсяг  підвищення  кваліфікації:  90
годин.
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та
методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Економіка  праці  та  соціально-
трудові відносини» та «Організація виробництва». Строк та обсяг підвищення
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ступінь: доктор
економічних
наук,
спеціальність
08.00.03  –
економіка  та
управління
національним
господарством.
Тема
дисертації:
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держaвного
регулювaння
aгрaрного
виробництвa  в
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2018 р.
(ДД  №007509
від  05.07.2018
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Вчене звання –
професор
кафедри
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теорії  і
економіки
підприємства 
(АП  №003256

кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000052-21
від 11.10.2021 р.
-  Прослухав  курс  лекцій  та  успішно  пройшов  тестування  на  національні
онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта., за на ступними курсами: 
Цифрограм 2.0. (Національний тест з цифрової грамотності, систематизований
за  сферами знань  європейської  рамки цифрових компетентностей  DigComp.
2.1 для громадян) (Електронний сертифікат від 07.12.2021); 
Інтерактивне навчання, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат від
07.12.2021); 
Безбар’єрна грамотність, обсяг (0,2 кредити ЄКТС) (Електронний сертифікат
від 07.12.2021)
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Кількість  годин  -  60  годин  (2
кредити  ЄКТС).  (Сертифікат  виданий  15.02.2022  prometheus.org.ua.
Автентичність  цього  сертифікату  може  бути  перевірена  за
https  ://  courses  .  prometheus  .  org  .  ua  :18090/  cert  /9  a  921  a  7  f  0  f  774  b  83  a  8  e  09  e  9841  cf  5  d  80  )
-  Онлайн-тренінг  «Можливості  YouTube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-
03706 від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
- Одеський державний аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації   по
програмі "Забезпечення якості вищої освіти: інноваційні методи та технології
навчання" в обсязі 90 годин (Свідотство про підвищення кваліфікації  СC №
00493008/00000145-22). (3,0 ECTS)
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації:  11-14.07.2022, 10 годин.  Сертифікат № 1068. (0,33
ECTS)
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Неформальна
освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського союзу та України».
ES№10075/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).
-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97608/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).
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від  27  вересня
2021р.)

-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін  («Політична  економія»,  «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка»,  «Бізнес-планування»)».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації: 19.09.2022-18.11.2022, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/049103-
22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та професійної активності відповідає  7 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 38.19. 
п.38.1. 
1.  Шабатура Т.С.,  Галицький О.М. Державна підтримка агропродовольчих
підприємств  України.  Наукові  записки  Інституту  законодавства  Верховної
Ради України. 2019. № 2. С. 135-143.
URL :  https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.14
2.  Галицький  О.М.,  Дяченко  О.П.,  Лівінський  А.І.  Організаційно-
економічний  механізм  держaвного  регулювання  аграрного  виробництва  в
Укрaїнi.  Інвестиції:  практика  та  досвід.  2019.  №  3.  С.  93-98.  URL:
http  ://  www  .  investplan  .  com  .  ua  /?  op  =1&  z  =6511&  i  =
3.  Halytskyi, O., Koliadenko, S., Leshchuk, H., Polenkova, M., Herasymenko, Y.
Risk assessment for biofuel projects: problems of methodology. (Оцінка ризиків
для проектів біопалива:  проблеми методології).  Financial and credit activities:
problems of theory and practice. 2020. Vol. 4 (35), P. 152-157. (Web of Science).
URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/221857/
4.  Halytskyi,  O.,  Polenkova  M.,  Fedirets,  O.,  Brezhnieva-Yermolenko,  O.,  &
Hanziuk, S. Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in
ukrainian  agriculture.  (Математична  модель  оцінки  ризиків  для  проектів
виробництва  біодизеля  в  сільському  господарстві  України).  Financial  and
credit activities: problems of theory and practice. 2021. Vol. 2 (37), P. 280-286.
(Web of Science). URL:http://fkd1.ubs.edu.ua/issue/view/13912
5. Ingram K.L., Diachenko O.P., Halytskyi O.M., Nitsenko V.S., Romaniuk M.D.,
Zhumbei M.M. Formalization of the optimal choice of the activities of agricultural
enterprises for the implementation of information and communication technologies.
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Finance and credit activity: problems of theory and practice. 2022.  Vol 3 (44), Р.
141-149. 
URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/view/60
(Web of Science)
6. Dobrіanska N.A.,  Halytskyi O.M., Lukіanchuk K.P. The concept, structure and
statistical  analysis of the state budget of Ukraine.  Economics: time realities. №3
(61). 2022. С 33-39. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No3/33.pdf
п.38.4.
1. Галицький О.М., Радутна О.В. Робочий зошит для проведення практичних
занять,  самостійної  роботи  та  виконання  індивідуального  завдання  з
дисципліни: «Організація та планування виробничо-господарської діяльності»
зі  студентами  денної  форми  навчання  галузь  знань  07  «Управління  та
адміністрування» спеціальність 073 – «Менеджмент» перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти (Частина – 1). Одеса: ОДАУ, 2020. 50 с. (Протокол № 11
від 11.06.2020 р.).
2.  Галицький  О.М.  Методичні  рекомендації  з  виконання  програми
«Виробничої практики за фахом» здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:  ОДАУ,  2021.  30  с.
(Протокол МК № 3  від 25.11.2021 р.). 
3.  Галицький  О.М.,  Шабатура  Т.С.  Методичні  вказівки  з  дисципліни
«Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини»  для  проведення
семінарських  занять  та  самостійної  роботи  здобувачів  першого
(бакалаврського)  рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 071
«Облік і оподаткування».  Одеса, ОДАУ, 2021. 38 с. (Протокол МК № 3  від
25.11.2021 р.).
п.38.5.
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,
2018р.
08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 
тема  «Оргaнiзaцiйно-економiчнi  зaсaди  держaвного  регулювaння  aгрaрного
виробництвa в Укрaїнi: теорiя, методологiя, прaктикa». 
Диплом доктора наук ДД №007509 від 05.07.2018 р.
п.38.7.
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1.  Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Казарян  Г.Г.  на  тему
«Інституційне  регулювання  соціально-економічного  забезпечення  осіб  з
інвалідністю: теорія,  методологія,  практика», поданої на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління  національним  господарством.  Захист  відбувся  28.09.19р.  на
засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д  79.051.04  у  Чернігівському
національному  технологічному  університеті  за  адресою:  14035,  м.  Чернiгiв,
вул. Шевченка, 95, ауд. 318.
п.38.8.
1. Член редакційної колегії наукового видання «Аграрний вісник 
Причорномор’я», включеного до переліку наукових фахових видань України 
(2018-2019 р.).
п.38.12.
1.  Галицький  О.М., Коробчинська  І.А.  Формування  та  ефективність
використання  земельних  ресурсів  в  аграрних  підприємствах  рослинницької
спеціалізації.  Науково-економічні  аспекти  розвитку  підприємств  аграрної
сфери:  облік,  оподаткування  і  контроль: тези  доповідей  Всеукраїнської
науково-практичної  конференції  (м.  Херсон.  21-22  листопада  2019  року).
Херсон, 2019.
2.  Галицький  О.М. Актуальність  бізнес  планування  в  сучасних  умовах
господарювання.  «Національні  і  світові  тенденції  розвитку  обліку,
оподаткування та контролю»: Матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції  (присвяченої  60-річчю кафедри обліку і  оподаткування  ОДАУ:
[Одеса, 21 травня 2020 р.]. Одеса: «ВМВ-Принт». 2020. с. 143.
3.  Галицький  О.  М., Кічук  К.  В.  Економічна  діагностика  як  інструмент
забезпечення  ефективного  функціонування  і  розвитку  підприємства  в
конкурентному середовищі. Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.
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тренди» свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289 / 1216-21;; дата
видачі 09.04.2021 р.; обсяг – 30 годин (1 ECTS).
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра

https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/17


організацій.
Науковий
ступінь:
кандидат

економічних
наук,

спеціальність
08.00.05 –
Розвиток

продуктивних
сил і

регіональна
економіка

Тема
дисертації:

«Регіональні
аспекти

формування
органі-заційно

- економіч-
ного механізму

розвитку
підприємств

агропродоволь
чої сфери»,

2014 р.
(ДК №018788
від 17.01.2014

р)
Вчене звання –

доцент
кафедри

агробізнесу,

загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та
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інноваційні  методи  та  технології  навчання»,  що  проходила  з  17.05.2022-
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Science) URL:http://fkd1.ubs.edu.ua/     article/view/200470  
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1. Шевченко  А.А.  Біржова  діяльність:  Методичні  вказівки  для
самостійного  вивчення  та  проведення  практичних  занять  здобувачів
освітнього ступеня «бакалавр»   спеціальності  051 «Економіка» інженерно –
економічного факультету. (Протокол №7    від 26.03.21). 
2. Шевченко  А.А.  Статистика  сільського  господарства:  Методичні
вказівки  для  самостійного  вивчення  та  проведення  практичних  занять
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світові та національні аспекти». Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції
(Одеса,  18  листопада  2022  р.)  ОДАУ,  с.217-219  URL  :https://osau.edu.ua/wp-  
content/uploads/2022/12/ Zbirnyk-202224524.pdf

3. Сенченко І.Р., Шевченко А.А. Безвідходні технології в Україні під час
воєнного стану. «Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та
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продукції:  можливості  для  аграріїв  в  Україні.  «Економічний  вісник
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7. Шевченко  А.,  Шкрабак  Ю.  Ресурсозбереження  через  дотримання
науково – обгрунтованої системи сівозмін.  Всеукраїнська науково-практична
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конференція  «Міжгалузеві  наукові  дослідження:  можливості  та  варіанти
впровадження» (Ніжин, 09 грудня 2021 р.) м. Ніжин, 09 грудня 2021 р. С.145-
149  URL:  http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/2021-Збірник
%20тез%20Нижин-46-49%20уф%20НА%20ЗДОРОВ%27Я%  20ЛЮДЕЙ
%20.pdf

8. Шевченко  А.,  Домаскіна  О.  Ресурсозберігаюча  технологія
вирощування  озимої  пшениці.  Збірник  тез  доповідей  Міжнар.  наук.-практ.
конференції  «Глобалізаційні  виклики  економіки,  обліку,  фінансів,
менеджменту та права»  (Полтава, 28 січня 2022 р.) м Полтава, 28 січня 2022 р.
с.17-19 URL: http://www.economics.in.ua/2022/02/blog-post.html

9. Шевченко  А.А.,  Кобрин Т.А.  Чинники розвитку  галузі  свинарства  в
Україні  Тези  доп.  ІІ  Міжнародної  науково  –  практичної  інтернет  –
конференції  «Інтеграція  освіти,  науки  та  бізнесу  в  сучасному  середовищі:
зимові диспути» (Дніпро, 4-5 лютого 2021 р.) Дніпро, 2021. 445-448

10. Шевченко  А.А,  Цимбал  Н.В.,  Занберова  С.С.  Використання
безвідходних  технологій  як  фактор  забезпечення  екологізації  сільського
господарства  Тези  доп. 5  th International scientific and practical conference
―Priority directions of science and technology development (January 24-26, 2021)
SPC ―Sciconf.com.ua, Kyiv, Ukraine. 2021.р. 88-92

11. Шевченко  А.А,  Братінова  М.,  Костенко  А.  Агроінновації  в  галузі
вівчарства Тези доповідей Х-ї Міжнар. наук.-практ. конфер. «Розвиток сучасної
освіти і науки: результати, проблеми, перспективи.Діалог у розвитку наук та
освіти» (Ужгород, 23 квітня 2021 р.) Ужгород, 2021. 284-286
п.38.14
1.  Керівництво  постійно  діючим  студентським  науковим  гуртком  «Сучасні
технології в АПК» 
п.38.19
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/16-21
від 18.05.2021 р.
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обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою. Тема:
«Розширення  професійних  компетентностей  та  удосконалення  методики
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викладання освітніх компонент у сфері  галузевих економічних дисциплін, в
тому числі  дисципліни  «Економічна  безпека  підприємства»  та  «Економічна
діагностика  підприємства».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК  00493675/049110  від
18.11.2022 р. (6,0 ECTS).

- Учасник вебінару (Міжнародного підвищення кваліфікації) «Неформальна
освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського  союзу  та
України». ES№10083/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).

-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97589/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).

- Підвищення кваліфікації  по програмі "Забезпечення якості вищої освіти:
інноваційні методи та технології навчання" в обсязі 90 годин (Свідотство про
підвищення кваліфікації СC № 00493008/00000168-22). (3,0 ECTS).

-  Учасник  проекту  з  розвитку співпраці  бізнесу та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 1004. 

-  Онлайн  -  тренінг  «Можливості  YOUTOBE  для  освіти».  Сертифікат
ОТМЮО – 02595, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).

- Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 21.02.2022 р. (2,0 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Безбар′єрна грамотність». Електронний сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Інтерактивне навчання».  Електронний сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).

- Одеська  національна  академія  харчових  технологій.  Довідка  про
підвищення кваліфікації №151 /  P1; тема: Організація освітнього процесу та
вдосконалення  методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Інноваційний
потенціал підприємства»;  дата видачі 26.11.2021 р.;  обсяг –180 години (6,0
ECTS).
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- Сумський державний університет.  Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідотство про підвищення кваліфікації СП № 05408289/
1189-21;  тема:  "Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні  тренди";
дата видачі 09.04.2021 р.;  обсяг –30 години (1,0 ECTS).

- Болгарське  Науково-технічне  товариство  машинобудівників  для
проведення наукової та викладацької роботи.  Свідотство про стажування №
170;  тема:  «Економіка,  освіта,  фінансово-кредитний  механізм»;  дата  видачі
22.12.2020 р.;  обсяг –125 години (4,2 ECTS).

- Празький інститут підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення
кваліфікації   №062018010;  тема:  «Питання  розвитку  європейської  освіти,
опанування  навиками  публікації  наукових  робіт  в  наукових  журналах,
ознайомлення  з  механізмом  створення  наукових  проектів  і  грантовою
діяльністю  в  освітніх  організаціях»;  дата  видачі  29.06.2018  р.;   обсяг  –150
години (5,0 ECTS).

- Національний  університеті  біоресурсів  і  природокористування  України.
Свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/005804-18;  тема:
«Створення  електронного  навчального  курсу  з  дисципліни  «Гроші  та
кредит»»; дата видачі 23.03.2018 р.;  обсяг –150 години (5,0 ECTS).

-  Рівень  наукової  та  професійної  активності  відповідає  5  пунктам
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 

1. Чіков, Радько В., Маршалок М., Теплюк М.,, Шарко І.,  Петренко О.,
Сітковська А. Економічний розвиток підприємств агропродовольчої сфери на
інноваційній  основі.  Фінансово-кредитна  діяльність:  проблеми  теорії  та
практики. 2022.  №1 (42) C.98-106.  URL:
https      ://      doi      .      org      /10.18371/      fcaptp      .1.42.2022.3672          (Web of Science).

2. Петренко  О.П. Державне  регулювання  грошового  обороту  та
грошового ринку в умовах воєнного стану. Економіка харчової промисловості.
2022.   Том  14  № 3.  URL:
https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/2358 (категорія Б).

3. Петренко  О.П.,  Шевченко  А.А.,  Атамась  Г.П.  Інституційне
забезпечення  державного  управління  у  сфері  залучення  інвестицій  в

https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/2358
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національну економіку. Економіка харчової промисловості. 2021. № 13. 
URL: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/2217 (категорія Б).

4. Свириденко Д.,  Пантелеєв В.,  Ковтун О., Єсаян  Є.,  Петренко
О., Кивлюк  В. Глобальні  тенденції  трансформації  економіки  під  впливом
інформаційних  технологій. Фінансово-кредитна діяльність:  проблеми теорії
та  практики.  2021.  № 6(41) C.369-376  URL:  
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3617   
(Web of Science)

5. Петренко  О.П.,  Згадова  Н.С.  Розвиток  української  економіки  під
впливом  науково-технічної  революції  у 1960-1980-х  роках. Український
журнал  прикладної  економіки. 2021.  Том  6.  №  3.  С.  93  –  101. URL:
http  ://  ujae  .  org  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /2021/11/  ujae  _2021_  r  03_  a  12.  pdf   (категорія
Б).

6.  Шевченко А.А.,  Петренко О.П.,  Орлова В.О.  Дослідження факторів
впливу  на  ефективність  діяльності  сільськогосподарських  підприємств  в
Україні.  Scientific horizons. 2020,  Vol.  23,  No.  9.  Pp.  68-77  URL:
https  ://  sciencehorizon  .  com  .  ua  /  ru  /  journals  /  tom  -23-9-2020/  doslidzhyennya  -  faktoriv  -  
vplivu  -  na  -  yefyektivnist  -  diyalnosti  -  silskogospodarskikh  -  pidpriyemstv  -  v  -  ukrayini  
(SCOPUS) 

7. Petro Gudz,  Yaroslav Oliinyk,  Iryna Shkurupska,  Viacheslav Ivanchenkov,
Olga Petrenko,  Yurii Vlasenko.  Formation of foreign economic potential  of the
region as a factor of competitive development of the territory. International Journal
of Management (IJM) , (May). Volume 11. Number 5, 2020.  P. 590-601 
URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/
VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_053.pdf (SCOPUS) 

8. Шевченко  А.А.,  Петренко  О.П. Сучасний  стан  розвитку  мікро  та
малого агробізнесу в Україні. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6.
No.  1.  Pp.  146–160.  URL:
https://are-journal.com/index.php/are/article/view/289/231 (категорія Б).
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1  курсу  денної  форми  навчання  інженерно-економічного  факультету
спеціальностей 051 «Економіка»  та   071 «Облік і оподаткування» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (обсягом  65 сторінок друкованого тексту
-  2,7  умовн.  др.арк.),  рекомендовано  до  друку  методичною  комісією
інженерно-економічного факультету ОДАУ, (протокол  № 8  від  23.04.2021
року).

2. Петренко  О.П.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Фінанси,
гроші та кредит» для проведення практичних  занять та самостійної роботи
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051
«Економіка»  та  071  «Облік  i  оподаткування».  Одеса:  ОДАУ,  2022.  70с.
Рекомендовано  до  друку  науково  -  методичною  комісією  факультету
економіки та управління ОДАУ                                                             (Протокол
№ 1 від  26 серпня 2022 року).

3. Петренко  О.П. Методичні  рекомендації для  індивідуальної   та
самостійної  роботи з  дисципліни  «Економіка  підприємства» для  здобувачів
ОС "бакалавр"  спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік i оподаткування»
та 073  «Менеджмент».  Одеса:  ОДАУ, 2021.  97с. Рекомендовано  до  друку
науково - методичною комісією факультету економіки та управління ОДАУ
(Протокол  № 4 від  16 грудня 2021 року).

4. Петренко О.П. Робочий зошит до практичних занять та самостійної
роботи  з дисципліни «Економіка підприємства» (Модуль 1) для здобувачів
вищої  освіти  3  курсу  денної  форми  навчання  спеціальностей  073
«Менеджмент»  та    051 «Економіка», першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти:  методичні рекомендації. Одеса: ОДАУ, 2019. 25 с. (Протокол  № 5 від
26 грудня 2019 р.).

5. Петренко  О.П.  Методичні  вказівки  для  самостійної  роботи  та
контролю знань з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» здобувачами вищої
освіти денної форми навчання спеціальностей  071 «Облік і оподаткування» та
051 «Економіка», рівня вищої  освіти  першого (бакалаврського):   методичні
рекомендації. Одеса: ОДАУ, 2019. 64 с. (Протокол  № 7 від 28 березня 2019
р.).
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1. Зюзіна А.Ю.,  Петренко  О.П. Оцінка  фінансових  ризиків
підприємства в умовах воєнного стану. Збірник тез доповідей за матеріалами
ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних
працівників  та  молодих  науковців  «Актуальні  аспекти  розвитку  науки  i
освіти» (м. Одеса, 8-9 грудня 2022 р.), ОДАУ. Одеса, 2022. С. 622-626  URL:
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Zbirnyk-II-Mizhnarod.naukovo-
prakt.-konferentsiyi-8-9-grudnya-2022.pdf

2. 2.  Петренко  О.П.,  Ніка  Х.В. Оцінка  ділової  активності
підприємства. Збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-
практичної  конференції  «Modern research in  world science» (м.  Львів,  10-12
липня  2022  р.),  Львів,  2022.  C.954-959.  URL: https://sci-conf.com.ua/wp-
content/uploads/2022/07/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-10-
12.07.22.pdf 

3. Петренко  О.П.,  Поліщук  В.С.  Індикатори  фінансової  стійкості
економіки  України.  Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  І  Міжнародної
науково-практичної  конференції  НПП  та  молодих  науковців  «Актуальні
аспекти розвитку науки і освіти» (м.Одеса, 13-14 квітня 2021 р.), Одеса, 2021.
С. 467-469 URL:  https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK-
TEZ.pdf

4. Петренко О.П., Атамась Г.П. Методичні аспекти оцінки та аналізу
прибутковості  підприємства.  Збірник  тез  доповідей  за  матеріалами  ІIІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку
сучасної науки та освіти (частина І)» (м. Львів, 16-17 січня 2021 р.), Львів,
2020.  С. 55-58 URL:  http://lviv-forum.inf.ua/save/2021/16-17.01.2021/частина
%201.pdf

5. Петренко  О.П.,  Кравченко  Ю.  Досліждення
конкурентоспроможності  сучасних  підприємств.  Збірник  тез  доповідей  за
матеріалами  Х  Міжнародної  науково-практичної  конференції «Технічне
регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології» (м.Одеса,
22-23  жовтня2020  р.),  Одеса,  2020.  С. 146-149 URL:  https://osatrq.edu.ua/x-
conference/   

6. Петренко  О.П.,  Гаврилюк  В.  О.  Сучасний  стан  банківського
кредитування в Україні.  Abstracts of XIII  International Scientific and Practical
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Conference «Problems of implementation of science into practice» (с.Oslo, Norway,
20-21  апреля 2020р.),   Oslo,  2020.  С.331-334 URL: https://isg-konf.com/wp-
content/uploads/2020/04/XIII-Conference-20-21-Oslo-Norway.pdf

7. Петренко  О.П.,  Поліщук  В.С.  Удосконалення  управління
фінансовими результатами діяльності підприємства.  Збірник тез доповідей за
матеріалами  V  Міжнародної  науково-практичної  конференції   «Science,
society,  education:  topical  issues and development  prospects»  (м.Харків,  12-14
квітня 2020р.). Харків, 2020.  С.774-781 

п.38.14
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Фінансово-
кредитний механізм»

п.38.19
Асоційований член громадської організації «Спілка економістів України» 
(Довідка №2/15-21 від 18.05.21р.)

Петренко 
Ольга 
Павлівна

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 
теорії і 
економік
и 
підприє
мства,
 основне
місце 
роботи

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про
вищу освіту: 

Одеський
сільськогоспод
арський
інститут,
спеціальність –
«Облік  і
аудит», 

1999 р., 
кваліфікація –

економіст-
бухгалтер. 

(СК №
10718633 від

17.04.1999р.  з

«Фінанс
и, гроші 
та 
кредит» 

Підвищення кваліфікації: 
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра

обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою. Тема:
«Розширення  професійних  компетентностей  та  удосконалення  методики
викладання освітніх компонент у сфері  галузевих економічних дисциплін, в
тому числі  дисципліни  «Економічна  безпека  підприємства»  та  «Економічна
діагностика  підприємства».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК  00493675/049110  від
18.11.2022 р. (6,0 ECTS).

- Учасник вебінару (Міжнародного підвищення кваліфікації) «Неформальна
освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського  союзу  та
України». ES№10083/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).

-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97589/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).

https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XIII-Conference-20-21-Oslo-Norway.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XIII-Conference-20-21-Oslo-Norway.pdf


відзнакою).
Науковий
ступінь:
кандидат

економічних
наук,

спеціальність
08.00.05 –
Розвиток

продуктивних
сил і

регіональна
економіка

Тема
дисертації:

«Управління
інноваційним

розвитком
зернового та

зернобобового
виробництва в

регіоні»
(ДК № 017754
від 26.06.2013

р.)
Вчене звання –

доцент
кафедри

економічної
теорії та

економіки
підприємства

( АД № 006747

- Підвищення кваліфікації  по програмі "Забезпечення якості вищої освіти:
інноваційні методи та технології навчання" в обсязі 90 годин (Свідотство про
підвищення кваліфікації СC № 00493008/00000168-22). (3,0 ECTS).

-  Учасник  проекту  з  розвитку співпраці  бізнесу та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 1004. 

-  Онлайн  -  тренінг  «Можливості  YOUTOBE  для  освіти».  Сертифікат
ОТМЮО – 02595, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).

- Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 21.02.2022 р. (2,0 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Безбар′єрна грамотність». Електронний сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Інтерактивне навчання».  Електронний сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).

- Одеська  національна  академія  харчових  технологій.  Довідка  про
підвищення кваліфікації №151 /  P1; тема: Організація освітнього процесу та
вдосконалення  методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Інноваційний
потенціал підприємства»;  дата видачі 26.11.2021 р.;  обсяг –180 години (6,0
ECTS).

- Сумський державний університет.  Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідотство про підвищення кваліфікації СП № 05408289/
1189-21;  тема:  "Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні  тренди";
дата видачі 09.04.2021 р.;  обсяг –30 години (1,0 ECTS).

- Болгарське  Науково-технічне  товариство  машинобудівників  для
проведення наукової та викладацької роботи.  Свідотство про стажування №
170;  тема:  «Економіка,  освіта,  фінансово-кредитний  механізм»;  дата  видачі
22.12.2020 р.;  обсяг –125 години (4,2 ECTS).

- Празький інститут підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення
кваліфікації   №062018010;  тема:  «Питання  розвитку  європейської  освіти,
опанування  навиками  публікації  наукових  робіт  в  наукових  журналах,
ознайомлення  з  механізмом  створення  наукових  проектів  і  грантовою
діяльністю  в  освітніх  організаціях»;  дата  видачі  29.06.2018  р.;   обсяг  –150



від 09 лютого
2021р.)

Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші
Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№31940  від
14.07.2020 р.

години (5,0 ECTS).
- Національний  університеті  біоресурсів  і  природокористування  України.

Свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/005804-18;  тема:
«Створення  електронного  навчального  курсу  з  дисципліни  «Гроші  та
кредит»»; дата видачі 23.03.2018 р.;  обсяг –150 години (5,0 ECTS).

-  Рівень  наукової  та  професійної  активності  відповідає  5  пунктам
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 

1. Чіков, Радько В., Маршалок М., Теплюк М.,, Шарко І.,  Петренко О.,
Сітковська А. Економічний розвиток підприємств агропродовольчої сфери на
інноваційній  основі.  Фінансово-кредитна  діяльність:  проблеми  теорії  та
практики. 2022.  №1 (42) C.98-106.  URL:
https      ://      doi      .      org      /10.18371/      fcaptp      .1.42.2022.3672          (Web of Science).

2. Петренко  О.П. Державне  регулювання  грошового  обороту  та
грошового ринку в умовах воєнного стану. Економіка харчової промисловості.
2022.   Том  14  № 3.  URL:
https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/2358 (категорія Б).

3. Петренко  О.П.,  Шевченко  А.А.,  Атамась  Г.П.  Інституційне
забезпечення  державного  управління  у  сфері  залучення  інвестицій  в
національну економіку. Економіка харчової промисловості. 2021. № 13. 
URL: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/2217 (категорія Б).

4. Свириденко Д.,  Пантелеєв В.,  Ковтун О., Єсаян  Є.,  Петренко
О., Кивлюк  В. Глобальні  тенденції  трансформації  економіки  під  впливом
інформаційних  технологій. Фінансово-кредитна діяльність:  проблеми теорії
та  практики.  2021.  № 6(41) C.369-376  URL:  
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3617   
(Web of Science)

5. Петренко  О.П.  Інституціональне  забезпечення  розвитку
агрострахового  ринку. Modern Economics. 2021.  №  28.  С. 104-
109. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/28-2021/petrenko.pdf 

6. Шевченко  А.  А.,  Петренко  О.  П.,  Кравченко  Ю.  І.  Сучасний  стан
функціонування  фондових  бірж  в  Україні. Modern Economics.  2021.  №
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27(2021).  С.  229-235.  DOI:  https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-32.
https://modecon.mnau.edu.ua/the-current-state-of-functioning/ (категорія Б).

7.  Шевченко А.А.,  Петренко О.П.,  Орлова В.О.  Дослідження факторів
впливу  на  ефективність  діяльності  сільськогосподарських  підприємств  в
Україні.  Scientific horizons. 2020,  Vol.  23,  No.  9.  Pp.  68-77  URL:
https  ://  sciencehorizon  .  com  .  ua  /  ru  /  journals  /  tom  -23-9-2020/  doslidzhyennya  -  faktoriv  -  
vplivu  -  na  -  yefyektivnist  -  diyalnosti  -  silskogospodarskikh  -  pidpriyemstv  -  v  -  ukrayini  
(SCOPUS) 

8. Шевченко  А.А., Петренко  О.П.  Державний  борг  України:  сучасні
реалії та основні тенденції. Аграрний вісник Причорномор’я: збірник наукових
праць. Економічні науки. Одеса.  2016. Вип. 58. C.127-138 (категорія Б).

п. 38.4
1. Петренко  О.П.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Фінанси,

гроші та кредит» для проведення практичних  занять та самостійної роботи
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051
«Економіка»  та  071  «Облік  i  оподаткування».  Одеса:  ОДАУ,  2022.  70с.
Рекомендовано  до  друку  науково  -  методичною  комісією  факультету
економіки та управління ОДАУ                                                             (Протокол
№ 1 від  26 серпня 2022 року).

2. Петренко  О.П. Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Страхування»  для  проведення  практичних   занять  та  самостійної  роботи
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051
«Економіка»  та  071  «Облік  i  оподаткування».  Одеса:  ОДАУ,  2022.  46с.
Рекомендовано  до  друку  науково  -  методичною  комісією  факультету
економіки та управління ОДАУ                                                             (Протокол
№ 1 від  26 серпня 2022 року).

3. Петренко  О.П. Методичні  рекомендації для  індивідуальної   та
самостійної  роботи з  дисципліни  «Економіка  підприємства» для  здобувачів
ОС "бакалавр"  спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік i оподаткування»
та 073  «Менеджмент».  Одеса:  ОДАУ, 2021.  97с. Рекомендовано  до  друку
науково - методичною комісією факультету економіки та управління ОДАУ
(Протокол  № 4 від  16 грудня 2021 року).
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освіти денної форми навчання спеціальностей  071 «Облік і оподаткування» та
051 «Економіка», рівня вищої  освіти  першого (бакалаврського):   методичні
рекомендації. Одеса: ОДАУ, 2019. 64 с. (Протокол  № 7 від 28 березня 2019
р.).
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«Національні  i  світові  тенденції  розвитку  обліку,  оподаткування  та
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практичної  Інтернет-конференції.  «Імперативи  економічного  зростання  в
контексті реалізації  Глобальних цілей сталого розвитку  (м. Київ,  9 квітня
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п.38.14
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Фінансово-
кредитний механізм»

п.38.19
Асоційований  член  громадської  організації  «Спілка  економістів  України»
(Довідка №2/15-21 від 18.05.21р.)

Петренко 
Ольга 
Павлівна

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 
теорії і 
економік
и 
підприє
мства,
 основне
місце 
роботи

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про
вищу освіту: 

Одеський
сільськогоспод
арський
інститут,
спеціальність –
«Облік  і
аудит», 

1999 р., 
кваліфікація –

економіст-
бухгалтер. 

(СК №
10718633 від

17.04.1999р.  з
відзнакою).

«Економ
іка 
підприє
мства»

Підвищення кваліфікації: 
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра

обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою. Тема:
«Розширення  професійних  компетентностей  та  удосконалення  методики
викладання освітніх компонент у сфері  галузевих економічних дисциплін, в
тому числі  дисципліни  «Економічна  безпека  підприємства»  та  «Економічна
діагностика  підприємства».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:
19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК  00493675/049110  від
18.11.2022 р. (6,0 ECTS).

- Учасник вебінару (Міжнародного підвищення кваліфікації) «Неформальна
освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського  союзу  та
України». ES№10083/2022. Сертифікат виданий 10.10.2022 р. (1,5 ECTS).

-  Учасник  вебінару  (Міжнародного  підвищення  кваліфікації)  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в
країнах  Європейського  союзу  та  Україні».  ES№97589/2022.  Сертифікат
виданий 26.09.2022 р. (1,5 ECTS).

- Підвищення кваліфікації  по програмі "Забезпечення якості вищої освіти:

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15737/1/IMPER2020_P139-141.pdf
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ступінь:
кандидат

економічних
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продуктивних
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Тема
дисертації:

«Управління
інноваційним

розвитком
зернового та

зернобобового
виробництва в

регіоні»
(ДК № 017754
від 26.06.2013

р.)
Вчене звання –

доцент
кафедри

економічної
теорії та

економіки
підприємства

( АД № 006747
від 09 лютого

інноваційні методи та технології навчання" в обсязі 90 годин (Свідотство про
підвищення кваліфікації СC № 00493008/00000168-22). (3,0 ECTS).

-  Учасник  проекту  з  розвитку співпраці  бізнесу та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 1004. 

-  Онлайн  -  тренінг  «Можливості  YOUTOBE  для  освіти».  Сертифікат
ОТМЮО – 02595, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).

- Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 21.02.2022 р. (2,0 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Безбар′єрна грамотність». Електронний сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).

- НАДС: базовий курс «Інтерактивне навчання».  Електронний сертифікат,
07.12.2021 (0,2 ECTS).

- Одеська  національна  академія  харчових  технологій.  Довідка  про
підвищення кваліфікації №151 /  P1; тема: Організація освітнього процесу та
вдосконалення  методики  проведення  занять  з  дисципліни  «Інноваційний
потенціал підприємства»;  дата видачі 26.11.2021 р.;  обсяг –180 години (6,0
ECTS).

- Сумський державний університет.  Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідотство про підвищення кваліфікації СП № 05408289/
1189-21;  тема:  "Методи  активізації  навчального  процесу:  сучасні  тренди";
дата видачі 09.04.2021 р.;  обсяг –30 години (1,0 ECTS).

- Болгарське  Науково-технічне  товариство  машинобудівників  для
проведення наукової та викладацької роботи.  Свідотство про стажування №
170;  тема:  «Економіка,  освіта,  фінансово-кредитний  механізм»;  дата  видачі
22.12.2020 р.;  обсяг –125 години (4,2 ECTS).

- Празький інститут підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення
кваліфікації   №062018010;  тема:  «Питання  розвитку  європейської  освіти,
опанування  навиками  публікації  наукових  робіт  в  наукових  журналах,
ознайомлення  з  механізмом  створення  наукових  проектів  і  грантовою
діяльністю  в  освітніх  організаціях»;  дата  видачі  29.06.2018  р.;   обсяг  –150
години (5,0 ECTS).



2021р.)
Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші
Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№31940  від
14.07.2020 р.

- Національний  університеті  біоресурсів  і  природокористування  України.
Свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/005804-18;  тема:
«Створення  електронного  навчального  курсу  з  дисципліни  «Гроші  та
кредит»»; дата видачі 23.03.2018 р.;  обсяг –150 години (5,0 ECTS).

-  Рівень  наукової  та  професійної  активності  відповідає  5  пунктам
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
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https  ://  sciencehorizon  .  com  .  ua  /  ru  /  journals  /  tom  -23-9-2020/  doslidzhyennya  -  faktoriv  -  
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Асоційований  член  громадської  організації  «Спілка  економістів  України»
(Довідка №2/15-21 від 18.05.21р.)

Губіна 
Ганна 
Леонідівн
а

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 
теорії і 
економік
и 
підприє
мства

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про 
вищу освіту: 
Одеський 
державний 
економічний 
університет, 
2004 р., 
спеціальність 
«Економіка 
підприємства»,
кваліфікація – 
економіст, 
рівень 
підготовки – 
магістр (СК 
№25049410 від
11.06.2004р.).
Науковий 
ступінь: 
кандидат 
юридичних 
наук, 
спеціальність 
12.00.07 – 
адміністративн
е право і 
процес; 
фінансове 

Правозн
авство

Підвищення кваліфікації:
- Гуманітарно-природничий університет в Сандомирі (Республіка Польща) на
тему:  «Заклади  вищої  освіти  як  середовище  формування  нового  покоління
правознавців».  Строк  підвищення  кваліфікації:  11.07.2018-  15.07.2018,  108
годин (3 ECTS);
-  Варненський  вільний університет  імені  Чорноризця  Храбра (Болгарія)  за
темою: «Міжнародні стандарти захисту прав людини», читала лекції (мова –
англійська) на тему: 1) «Механізм захисту прав людини у сфері міжнародного
співробітництва  щодо  протидії  фінансовій  злочинності»;  2)  «Захист  прав  і
законних  інтересів  моряків  як  платників  податків  у  сфері  оподаткування  в
країнах  ЄС»;  3)  «Адміністративно-правовий захист  моряків  у  країнах  ЄС».
Сертифікат міжнародного зразка № С-9618, дата видачі 29.06.2019 р. Строк та
обсяг підвищення кваліфікації: 30.03.2019–21.06.2019, 120 годин (4 ECTS);
-  Варненський  вільний  університет  імені  Чорноризця  Храбра  (Болгарія);
сертифікат міжнародного зразка № С-9772; тема «Інновації в науці: виклики
сучасності»; дата видачі 22.09.2019 р. Строк та обсяг підвищення кваліфікації:
22.06.2019– 22.09.2019, 180 годин (6 ECTS);
- Ізмаїльський  державний  гуманітарний  університет,  кафедра  права  і
соціальної  роботи.  Тема:  «Вдосналення  освітнього  процесу  та  методики
проведення  занять  з  дисциплін  «Правознавство»,  «Господарське  та  трудове
право».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  13.09.2021-22.10.2021,  180
годин (6 ECTS). Довідка 02-01-368 від 01 листопада 2021 р.
-  НАДС:  базовий  курс  «Цифрові  юристи  2.0».  Електронний  сертифікат,
07.12.2021 (0,1 ECTS).
-  НАДС:  базовий  курс  «Безбар′єрна  грамотність».  Електронний  сертифікат,
07.02.2022 (0,2 ECTS).
- Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.



право; 
інформаційне 
право. 
Тема 
дисертації: 
«Правове 
регулювання 
державного 
фінансового 
контролю за 
діяльністю з 
морського 
страхування 
(фінансово-
правовий 
аспект)», 2010 
р. (ДК № 
061261 від 
06.10.2010 р.)

Сертифікат виданий 15.02.2022 р. (2,0 ECTS).
- Онлайн - тренінг «Можливості YouTube для освіти». Сертифікат ОТМЮО –
06424, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 999.
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Аграрне  право»,  «Право  інтелектуальної  власності».  Обсяг  підвищення
кваліфікації: 45 годин. Сертифікат ESN № 10063/2022  від 10.10.2022 р. 
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
менеджменту  і  права.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
юридичних  дисциплін  («Договірне  право»,  «Аграрне  право»,  «Аграрне  та
екологічне  право»  та  «Право  інтелектуальної  власності»).  Строк  та  обсяг
підвищення  кваліфікації:  19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК
00493675/049106-22 від 18.11.2022 р.
Рівень наукової та професійної активності відповідає  5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності:
п. 38.1
1.  Gubina  Ganna. Investigative  body  competent  in  matters  related  to  marine
accidents  and  incidents  in  the  EU  countries.  Procedia  Environmental  Science,
Engineering  and  Management. 8  (2021)  (2).  P.  519-530  URL:  http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/2021/no2/22_54_Gubina_21.pdf (SCOPUS)
2.  Gubina Ganna. Other national bodies competent in matters relating to marine
accidents  and  incidents  in  the  EU  countries.  Procedia  Environmental  Science,
Engineering  and  Management. 8  (2021)  (2).  P.  531-542  URL:  http://procedia-
esem.eu/pdf/issues/2021/no2/23_55_Gubina_21.pdf (SCOPUS)
3.  Gubina Ganna,  Ivanii  Olena,  Kurova  Alina.  Modernization  of  the  academic
discipline “administrative law”.  Asia Life Sciences. 2, December 2019. P. 325-339
(SCOPUS)



4.  Gubina  Ganna.  Public  management  in  fisheries  policy  of  the  northern  EU
countries  leading  in  fishery.  Procedia  Environmental  Science,  Engineering  and
Management. 6  (4).  2019.  P.  687-694.  URL:
http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no4/77_Gubina_19.pdf (SCOPUS)       
5.  Gubina  Ganna.  Public  management  in  fisheries  policy  of  the  southern  EU
countries  leading  in  fishery.  Procedia  Environmental  Science,  Engineering  and
Management. 6  (4).  2019.  P.  695-704  URL:
http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no4/78_Gubina_19.pdf (SCOPUS)
6. Губіна Г.Л. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності в морській
сфері в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 2 (18). С. 39-42.
URL:http  ://  nbuv  .  gov  .  ua  /  UJRN  /  aprpr  _2019_2_8  
7.  Губіна  Г.Л. Національні  вимоги  щодо  ліцензування  господарської
діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції
України.  Право  і  суспільство. 2018.  №3.  С.  182-185.
URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/34.pdf
8.  Губіна  Г.Л. Поняття  ліцензування  морської  діяльності  в  Україні.  Вісник
Південного  регіонального  центру  Національної  академії  правових  наук
України. 2018. № 15. С. 71-75. 
9. Губіна Г.Л. Ліцензування морської діяльності в Україні у сучасних реаліях
вітчизняного законодавства. Науковий вісник публічного та приватного права.
2018. № 2. С. 161-164. URL: http://nvppp.in.ua/vip/2018/2/33.pdf
п. 38.4
1. Губіна Г.Л. Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення
практичних занять з дисципліни «Реєстрація та охорона прав інтелектуальної
власності» для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія»,
204  «Технологія  виробництва  та  переробки  продукції  тваринництва»,  211
«Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза».
Одеса:  ОДАУ,  2021.  50  с.  Рекомендовано  до  друку  науково  -  методичною
комісією факультету економіки та управління ОДАУ  (Протокол НМК № 3 від
25 листопада 2021 року).
2.  Губіна  Г.Л.  Методичні  вказівки  для  проведення  практичних  занять  та
самостійної  роботи  з  дисципліни  «Правознавство»  для  здобувачів  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:

http://nvppp.in.ua/vip/2018/2/33.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/34.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aprpr_2019_2_8


ОДАУ, 2021. 40 с. Рекомендовано до друку науково - методичною комісією
факультету  економіки  та  управління  ОДАУ  (Протокол  НМК № 3 від   25
листопада 2021 року).
3.  Губіна  Г.Л.  Методичні  вказівки  для  проведення  практичних  занять  та
самостійної  роботи  з  дисципліни  «Правознавство»  для  здобувачів  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Одеса: ОДАУ, 2021. 40 с. Рекомендовано
до друку науково - методичною комісією факультету економіки та управління
ОДАУ  (Протокол НМК № 3 від  25 листопада 2021 року).
4. Губіна Г.Л. Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення
практичних  занять  з  дисципліни  «Договірне  право»  для  здобувачів
спеціальності  051  «Економіка»,  071  «Облік  і  оподаткування»  факультету
економіки та управління.  Одеса: ОДАУ, 2021 р. 40 с. (Протокол НМК № 1 від
04 жовтня 2021 року).
5. Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних
занять  з  дисципліни  «Господарське  та  трудове  право»  для  здобувачів
спеціальності  051  «Економіка»,  073  «Менеджмент»,  193  «Геодезія  та
землеустрій»,  208  «Агроінженерія»   факультету  економіки  та  управління.
Одеса: ОДАУ, 2021 р. 40 С. (Протокол НМК № 1 від  04 жовтня 2021 року).
6.  Губіна  Г.Л.  Адміністративний процес:  методичні  вказівки до практичних
занять. Одеса: НУ «ОМА», 2018. 40 с.
7. Губіна Г.Л. Проблеми фіскального права: методичні вказівки до практичних
занять. Одеса: НУ «ОМА», 2018. 64 с. 
п. 38.10
VII  ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ у  рамках  реалізації
проекту  ERASMUS+  J.MONNET  MODULE  «Ініціатива  ЄС  Східне
партнерство:  можливості  для  України»  №  619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-
MODULE (19-20 травня 2022 р.)
п. 38.12
1. Губіна Г.Л. Купівля землі сільськогосподарського призначення в Республіці
Польщі  /  Сучасні  тенденції  розвитку  геодезії,  землеустрою  та
природокористування:  збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-практичної
кон-ференції (м. Одеса, 15-16 червня 2022 р.), м. Одеса, 2022. С.111-113.
2.  Gubina G. Financial  and legal  regulation of electronic money in EU Member



Countries  /  Причорноморські  публічно-правові  читання:  Матеріали
міжнародної  наукової  конференції.  (Миколаїв,  10-12  вересня  2021  р.).
Миколаїв, 2021. С. 76-80.
3.  Губіна  Г.Л.  Нетипові  форми зайнятості  в  сільському господарстві  /  Тези
доп.  міжнародної  науково-практичної  конференції  Міжнародного  форуму
(Миколаїв, 27-28 травня 2021 р.). Миколаїв, 2021. С.170-173.
4  Губіна  Г.Л.  Організаційно-правові  форми  господарювання  у  сільському
господарстві  (Україна  та  Польща)  «Наука  в  Південному  регіоні  України:
здобутки  та  перспективи  розвитку»  /  Матеріали  міжнар.  наук.-практ.
конференції,  присвяченої  50-річчю  Південного  наукового  центру  НАН
України і МОН України, (Одеса, 16 квітня 2021 року).  м. Одеса, 16 квітня
2021 року. С. 237-239.
5. Губіна Г.Л. Фермерські кооперативи в Республіці Польщі /  Матеріали ІV
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції.  (Полтава,  31  березня  2021
року).  Полтава, 2021. С. 282-284.
6.  Губіна  Г.Л.  Специфіка  судового  розгляду  спорів  з  приводу  оскарження
рішень,  дій чи бездіяльності  податкових органів за участі  медіатора (досвід
країн  ЄС)  /  Збірник  матеріалів  ІІ  Міжнародної  науково-практичної
конференції:  «Судовий  розгляд  податкових  і  митних  спорів:  проблеми,
виклики, пріоритети». (4–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 276-278. 
7. Губіна Г.Л. Принципи державної політики у сфері ліцензування морської
діяльності  в  Україні  /  Збірник  матеріалів  XIII  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Міжнародне  право  і  менеджмент:  еволюція   та
сучасність». (18-19 квітня 2019 р.). Одеса, НУ «ОМА». 2019. С. 193-196. 
п. 38.19
1. Член громадської організації «Українсько-німецький правознавчий діалог»
(Довідка № б/н від 01.09.19р.)
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Підвищення кваліфікації:
1. Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін:  «Макроекономіка»,  «Економічна  теорія»,
«Мікроекономіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Строк
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від 03.07.1992 р.
Наукове звання:
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№ 002505від
24.09.2001 р.)

Тема:
«Ефективність

заходів
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та обсяг підвищення кваліфікації: 19.09.2022-18.11.2022, 180 годин. Свідоцтво
ПК 00493675/049104 від 18.11.2022 р.
2. Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Економічна  теорія»,  «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10062/2022   від
10.10.2022 р. 
3. Академія  цифрового розвитку «Цифрові  інструменти google для закладів
вищої, фахової передвищої освіти». Обсяг підвищення кваліфікації: 30 годин
(ECTS – 1 кредит). Сертифікат № 6GW-0119 від 19.10.2021 року.
5. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти
і  науки,  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників  «Нобелівський
курс: нові знання, ідеї,  досвід, цінності,  компетентності».  Обсяг підвищення
кваліфікації 180 годин (ECTS – 6 кредит). Сертифікат № 5368 від 20 січня 2022
року.
5.  Вебінар  «Лідерство  під  час  війни»  в  обсязі  6  год.,  Сертифікат   ССОО
493014/000712-22 від 22.12.2022 року.

Рівень наукової та професійної активності відповідає 5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4,  38.12, 38.14, 38.19
п.38.1.
1.  Рудік  Н.  М.  Проблеми  розвитку  сільськогосподарської  кооперації:
макроекономічний  аспект.  Таврійський  науковий  вісник.  Серiя:  Eкoноміка».
Випуск 5, 2021, С 47-58. DOI https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.6 
2. Рудік Н.М. Наукові засади та особливості формування трудового потенціалу
України.  Таврійський науковий  вісник.  Серія:  Економіка:  Науковий  журнал.
Вип.  2.  Херсон:  Видавничий  дім  «Гельветика»,  2020.  C.17-25.  DOI:
https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.2.2
3. Рудік Н. М. Тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в аспекті
взаємовідносин з державою.  Регіональна економіка та управління. 2021. № 2

https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.6
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вторинно

осолонцьованих
темно-

каштанових
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Нижнього
Придніпров’я»

(32). С. 86-90. http://siee.zp.ua/images/journal/2021/2(32)2021.pdf 
4.  Рудік  Н.  М.  Історичний  аспект  розвитку  сільськогосподарської
кооперації. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 38–45. 
DOI https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.9-10.38     
5.  Рудік  Н.  М.  Особливості  формування  та  перспективи  розвитку  ринку
олійно-жирової  продукції.  Агросвіт.  2019.  №  24.  С.  59–65.  DOI
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.24.59
Пункт 38.3 
1.  Рудік  Н.  М.  Концептуальні  аспекти  розвитку  підприємництва  в  Україні.
Теорія,  методологія  і  практика  обліку,  оподаткування  й аналізу  виробничо-
економічної  діяльності  суб’єктів  агробізнесу  та  сільських  територій:  нові
реалії  та  перспективи  в  умовах  інтеграційних  процесів:  колективна
монографія. / за заг. ред. Л. О. Мармуль. Херсон: Айлант, 2020. 332 с. (С. 299-
310) URL: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/721
2.  Рудік  Н.  М.  Теоретичний  та  прикладний  аспекти  формування
конкурентоспроможності  підприємств  галузі  садівництва.  Обліково-
аналітичне  забезпечення  й  оподаткування  розвитку  суб’єктів  агробізнесу  та
сільських територій:  колективна монографія / за ред. Л.О.Мармуль. Херсон.
2019.  С.  446-465.  URL:  ttp://ksau.kherson.ua/files/news/2019/201905/%D0%9C
%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
3.  Рудік  Н.М.  Концептуальні  засади  ефективного  менеджменту
підприємництва.  Розвиток  економіки  України  в  контексті  активізації
підприємницької  діяльності:  колективна  монографія  /  за  ред.
Н.С.Танклевської.  Херсон:  2018.  С.  145-149.  URL:
http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3452
4. Рудік Н.М. Динамічний та структурний аналіз сектору малого та середнього
підприємництва.  Сучасний  стан  та  пріоритети  розвитку  системи  обліку,
оподаткування  й  аналізу  виробничо-економічної  діяльності  суб’єктів
господарювання агропромислового сектору економіки: колективна монографія
/  за  ред.  Л.О.Мармуль.  м.  Херсон:  Айлант,  2018.  376с.  (С.  294-302.)
URL:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_2018.pdf

url:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_2018.pdf
url:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_2018.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3452
http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/721
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.9-10.38
http://siee.zp.ua/images/journal/2021/2(32)2021.pdf


Пункт 38.4
1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з
навчальної  дисципліни  «Макроекономіка»  здобувачами  першого
(бакалаврського)  рівня вищої  освіти спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 36с. (Протокол №  7   від «28» грудня 2022 року).
2.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Макроекономіка»  для  виконання
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка». Одеса: ОДАУ, 2022. 30 с. (Протокол №  7   від
«28» грудня 2022 року).
3.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Мікроекономіка»  для  виконання
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка». Одеса: ОДАУ, 2022. 30 с. (Протокол №  7   від
«28» грудня 2022 року).
4. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з
дисципліни  «Внутрішній  економічний  механізм  підприємства»  здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 27 с. (Протокол №  7  від «28» грудня 2022 року).
5. Методичні рекомендації з дисципліни «Внутрішній економічний механізм
підприємства»  для  виконання  самостійної  роботи  здобувачами  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 13 с. (Протокол №  7  від «28» грудня 2022 року).
Пункт 38.12
1.  Тарасенко  В.М.,  Рудік  Н.М. Історичний  аспект  ринкового
саморегулювання. Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та
національні  аспекти:  Збірник  матеріалів  Міжнародної  наукової-практичної
конференції, 18 листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ. 
2022. 420 с. С.202-205. 
2.  Рудік  Н.М.  Потенціал  сільськогосподарської  кооперації  в  формуванні
продовольчої безпеки.  Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій
–  інновації  молодих  вчених  для  забезпечення  сталого  розвитку
агропромислового  комплексу:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної
конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки (20 травня 2022 року, м.
Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН. 2022.С.153-156. 



3.  Рудік  Н.  М.  Особливості  безробіття  на  ринку  праці  та  заходи  його
врегулюванняюю.  Обліково-аналітичне  забезпечення  управління  бізнес-
процесами  підприємства: матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної
Інтернет-конференції (Херсон, 24-25 листопада 2021 р). Херсон: ХДАУ, 2021
С.299-301. 
4.  Рудік  Н.М.  Концептуальні  засади  державної  підтримки  розвитку
сільськогосподарської  кооперації.  Особливості  та  передумови  соціально-
економічного  розвитку:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної
конференції  (Одеса,  5  березня  2021  р).  Одеса:  Східноєвропейський  центр
наукових досліджень, 2021. С. 38 – 40.
5.  Рудік  Н.  М.  Сільськогосподарська  кооперація  як  складова  формування
економічної безпеки України.  Стан фінансово-економічної безпеки в умовах
ринкових  змін :  матеріали  Міжнародної науково-практичної  конференції
(Одеса,  19  березня  2021  р).  Одеса:  Східноєвропейський  центр  наукових
досліджень, 2021. С. 26 – 28. 
6. Рудік  Н.  М.  Правове  становище  сільськогосподарського  кооперативу.
Публічне  управління  та  адміністрування  у  процесах  економічних  реформ :
збірник  тез доповідей V  Всеукраїнської  науково-практичної  Інтернет-
конференції  (Херсон,  24  березня  2021  р.).  Херсон:  ДВНЗ  «ХДАУ»,  2021.
С.147-149
Пункт 38.14
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Поведінкова 
економіка»
Пункт 38.19
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти.. (Свідоцтво № 1251)

Рудік 
Наталя
Михайлів
на

Доцент 
кафедри 
економіч
ної теорії 
і 
економік
и 
підприєм

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про
вищу освіту: 
Херсонський
державний

педагогічний
інститут

спеціальність –
біологія та хімія,

Мікроеко
номіка

Підвищення кваліфікації:
1. Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін:  «Макроекономіка»,  «Економічна  теорія»,
«Мікроекономіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Строк
та обсяг підвищення кваліфікації: 19.09.2022-18.11.2022, 180 годин. Свідоцтво



ства 1984 р.
(КВ № 692110
від 28.06.1984)

Диплом про
вищу освіту: 
Херсонський

агарарний
університет,

спеціальність –
облік і аудит, 

2003 р., 
кваліфікація –

магістр з обліку
і аудиту.

(ХЕ № 2353166
від 19.09.
2003р.)

Науковий
ступінь:
кандидат

сільськогоспода
рських наук, 

(КД №063662)
від 03.07.1992 р.
Наукове звання:
доцент кафедри

економіки
підприємства

(ДЦ 
№ 002505від
24.09.2001 р.)

Тема:
«Ефективність

заходів
меліорації

зрошуваних

ПК 00493675/049104 від 18.11.2022 р.
2. Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Економічна  теорія»,  «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10062/2022   від
10.10.2022 р. 
3. Академія  цифрового розвитку «Цифрові  інструменти google для закладів
вищої, фахової передвищої освіти». Обсяг підвищення кваліфікації: 30 годин
(ECTS – 1 кредит). Сертифікат № 6GW-0119 від 19.10.2021 року.
5. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти
і  науки,  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників  «Нобелівський
курс: нові знання, ідеї,  досвід, цінності,  компетентності».  Обсяг підвищення
кваліфікації 180 годин (ECTS – 6 кредит). Сертифікат № 5368 від 20 січня 2022
року.
5.  Вебінар  «Лідерство  під  час  війни»  в  обсязі  6  год.,  Сертифікат   ССОО
493014/000712-22 від 22.12.2022 року.

Рівень наукової та професійної активності відповідає 5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4,  38.12, 38.14, 38.19
п.38.1.
1.  Рудік  Н.  М.  Потенціал  кооперації  як  системи  соціально-економічних
відносин та шляхи його реалізації. Агросвіт. 2020. № 7. С. 55–62.
 DOI https://doi.org/0.32702/2306-6792.2020.7.55
2. Рудік Н.М. Наукові засади та особливості формування трудового потенціалу
України.  Таврійський науковий  вісник.  Серія:  Економіка:  Науковий  журнал.
Вип.  2.  –  Херсон:  Видавничий  дім  «Гельветика»,  2020.  C.17-25.  DOI:
https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.2.2
3.  Рудік  Н.  М.  Особливості  формування  та  перспективи  розвитку  ринку
олійно-жирової продукції. Агросвіт. 2019. № 24. С. 59–65. 
DOI https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.24.59

https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.24.59
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.7.55


вторинно
осолонцьованих

темно-
каштанових

грунтів
Нижнього

Придніпров’я»

4. Рудік Н. М. Тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в аспекті
взаємовідносин з державою.  Регіональна економіка та управління. 2021. № 2
(32). С. 86-90. http://siee.zp.ua/images/journal/2021/2(32)2021.pdf
5.  Рудік  Н.  М.  Історичний  аспект  розвитку  сільськогосподарської
кооперації. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 38–45. 
DOI https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.9-10.38     
Пункт 38.3 
1.  Рудік  Н.  М.  Концептуальні  аспекти  розвитку  підприємництва  в  Україні.
Теорія,  методологія  і  практика  обліку,  оподаткування  й аналізу  виробничо-
економічної  діяльності  суб’єктів  агробізнесу  та  сільських  територій:  нові
реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів: колективна монографія
/ за заг. ред. Л. О. Мармуль. Херсон: Айлант, 2020. 332 с. (С. 299-310) URL:
http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/721
2.  Рудік  Н.  М.  Теоретичний  та  прикладний  аспекти  формування
конкурентоспроможності  підприємств  галузі  садівництва.  Обліково-
аналітичне  забезпечення  й  оподаткування  розвитку  суб’єктів  агробізнесу  та
сільських територій:  колективна монографія / за ред. Л.О.Мармуль. Херсон.
2019.  С.  446-465.  URL:  ttp://ksau.kherson.ua/files/news/2019/201905/%D0%9C
%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
3.  Рудік  Н.М.  Концептуальні  засади  ефективного  менеджменту
підприємництва.  Розвиток  економіки  України  в  контексті  активізації
підприємницької  діяльності:  колективна  монографія  /  за  ред.
Н.С.Танклевської.  Херсон:  2018.  С.  145-149.  URL:
http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3452
4. Рудік Н.М. Динамічний та структурний аналіз сектору малого та середнього
підприємництва.  Сучасний  стан  та  пріоритети  розвитку  системи  обліку,
оподаткування  й  аналізу  виробничо-економічної  діяльності  суб’єктів
господарювання агропромислового сектору економіки: колективна монографія
/  за  ред.  Л.О.Мармуль.  м.  Херсон:  Айлант,  2018.  376с.  (С.  294-302.)
URL:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_2018.pdf
Пункт 38.4

http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/721
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.9-10.38
http://siee.zp.ua/images/journal/2021/2(32)2021.pdf


1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з
навчальної  дисципліни  «Мікроекономіка»  здобувачами  першого
(бакалаврського)  рівня вищої  освіти спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 33с. (Протокол №  7   від «28» грудня 2022 року).
2.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Мікроекономіка»  для  виконання
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка». Одеса: ОДАУ, 2022. 30 с. (Протокол №  7   від
«28» грудня 2022 року).
3. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з
дисципліни  «Внутрішній  економічний  механізм  підприємства»  здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 27 с. (Протокол №  7  від «28» грудня 2022 року).
4. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з
дисципліни  «Макроекономіка»  здобувачами першого (бакалаврського)  рівня
вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:  ОДАУ,  2022.  36с.
(Протокол №  7   від «28» грудня 2022 року).
5. Методичні рекомендації з дисципліни «Внутрішній економічний механізм
підприємства»  для  виконання  самостійної  роботи  здобувачами  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 13 с. (Протокол №  7  від «28» грудня 2022 року).
Пункт 38.12
1. Рудік  Н.  М.  Оцінювання  стану  розвитку  малих  та  середніх  підприємств
Херсонської  області.  Актуальні  проблеми  розвитку  аграрного  сектору
економіки  України:  матеріали  Міжнар.  наук.  практичної  Інтернет  -
конференція.  (  Херсон,  Україна  5-6  квітня  2018  року).  Херсон:  ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет», 2018р. С.182-185.
2. Рудік  Н.  М.  Правове  становище  сільськогосподарського  кооперативу.
Публічне  управління  та  адміністрування  у  процесах  економічних  реформ :
збірник  тез доповідей V  Всеукраїнської  науково-практичної  Інтернет-
конференції  (Херсон,  24  березня  2021  р.).  Херсон:  ДВНЗ  «ХДАУ»,  2021.
С.147-149. 
3. Рудік  Н.М.  Концептуальні  засади  державної  підтримки  розвитку
сільськогосподарської  кооперації.  Особливості  та  передумови  соціально-



економічного  розвитку:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної
конференції  (Одеса,  5  березня  2021  р).  Одеса:  Східноєвропейський  центр
наукових досліджень, 2021. С. 38 – 40. 
4.  Рудік  Н.  М.  Сільськогосподарська  кооперація  як  складова  формування
економічної безпеки України.  Стан фінансово-економічної безпеки в умовах
ринкових  змін :  матеріали  Міжнародної науково-практичної  конференції
(Одеса,  19  березня  2021  р).  Одеса:  Східноєвропейський  центр  наукових
досліджень, 2021. С. 26 – 28.
5.  Рудік  Н.  М.  Концептуальні  засади  розвитку  кооперації  та  її  місце  в
економічному розвитку сільських громад.  Роль наук про  Землю в народному
господарстві:  стан  і  перспективи  (присвячена  Всесвітньому  Дню  Землі:
матеріали  II-ї  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (Херсон,  20
березня 2020р.). Херсон: ХДАЕУ, 2020. 291 С. 227 -234.
6.  Рудик  Н.  М.  Особливості  розвитку  кооперативного  сектору  економіки
України.  Інноваційне  підприємництво  та  торгівля:  сучасний  стан  та
перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.).  Херсон,  Херсонський державний
аграрно-економічний університет, 2021. С. 161-164
7.  Рудик  Н.  М.  Міжнародний  досвід  розвитку  кооперативного  сектору
економіки.  Тенденції  та  перспективи  розвитку  менеджменту  в  умовах
глобальних  викликів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 травня 2021
р.,  м.  Херсон).  Херсон:  Книжкове  видавництво  ФОП  Вишемирський  В.С.,
2021. С.85-89.
Пункт 38.14
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Поведінкова 
економіка»
Пункт 38.19
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти.. (Свідоцтво № 1251)

Замлинсь
ка Ольга 
Володими
рівна

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про 
вищу освіту: 
Одеський 
державний 

Статист
ика

Підвищення кваліфікації
-  Одеський державний аграрний університет.  Тема підвищення кваліфікації:
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 17.05.2022-29.06.2022, 90



теорії і 
економік
и 
підприє
мства

аграрний 
університет, 
2001 р., 
спеціальність 
«Облік і 
аудит», 
кваліфікація –  
магістр з 
обліку  і 
аудиту в 
управлінні 
аграрними 
формуваннями 
(ДМ №001588 
від 29.06.2001 
р.).
Науковий 
ступінь: 
кандидат 
економічних 
наук, 
спеціальність 
08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємством
(за видами 
економічної 
діяльності) ДК 
№018778 від 
17.01.2014
Тема 
дисертації: 

годин. (3 ECTS). Свідоцтво СС 00493008/00000152-22 від 29.06.2022 р.
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін:  «Економічний  аналіз»,  «Інноваційний  потенціал
підприємства»;  «Стратегічний  аналіз».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації:  19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК
00493675/049105-22 від 18.11.2022 р.
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 218.
- Онлайн - тренінг «Можливості YouTube для освіти». Сертифікат ОТМЮО –
06550, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Інноваційний  потенціал  підприємства»,  «Економічний  аналіз».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10073/2022   від
10.10.2022 р. 
- Слухач курсу підвищення кваліфікації  Introduction to Systematic Review and
Meta-Analysis Course під  керівництвом  European Academy of Sciences and
Research (Сертифікат про стажування №ХV-16-293849248-22 від 28.06.2022 р.
виданий  European Academy of Sciences and Research,  м. Гамбург,  Германія),
загальною кількістю 14 годин  (0,5 кредиту ECTS).
-  Онлайн  -  тренінг  «Цифрові  інструменти  GOOGLE для  освіти.  Базовий
рівень».  Сертифікат  №GDTfE-06-Б-07143,  30  годин.  Сертифікат  виданий
15.01.2023 р. (1 кредит ECTS)

Рівень наукової та професійної активності відповідає 5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.12, 38.19
Пункт 38.1.



«Маркетингова
стратегія 
зростання 
машинобудівн
их 
підприємств-
виробників 
ліфтового 
обладнання» 
вий аспект)»
Вчене звання –
доцент 
кафедри 
маркетингу 
(12ДЦ 
№046782 від 
25.02.2016 )

1.Юлія Бездушна, Віктор Замлинський, Ольга Замлинська, Алла Щуровська
Роль  звітності  та  статистики  в  капіталізації  активів  підприємств  та
національного багатства.  Innovation and Sustainability.  2022. № 3. С.102-109.
DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.3.103.109
2.Бездушна Ю.С., Лівінський А.І., Замлинська О.В. Аналіз рівня капіталізації
в  управлінні  аграрним  підприємством.   Український  журнал  прикладної
економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 81 – 86.
DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2022-3-11   
3.Макєєв  О.О.,  Руденко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Крисоватий  Р.Р.
Концептуальні засади проектного підходу до впровадження агроінновацій на
аграрних  підприємствах.   Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки. 2021. №6. 317-329.  DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2021-3-43  
4. Iryna  Kryukova  ,  Victor  Zamlynskyi,  Olga Zamlynska,  Nataliia  Skrypnyk,
Nadiia Reznik Coaching as a Tool for Adaptive Personnel Management of Modern
Companies.  Explore Business, Technology Opportunities and Challenges After the
Covid-19 Pandemic. ICBT. 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495.
Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_26  (Scopus).
5.Власенко  Т.А.,  Степаненко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Трунов  І.Д.  (2022).
Перспективи  та  недоліки  формування  конкурентоспроможності  України  в
умовах  сталого  розвитку.  Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки.  2022.  Том  7.  №2.  25-37. URL:   http://ujae.org.ua/en/prospects-and-
disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-
development/
Пункт 38.3  
1. Zamlynskyi V., Livinskyi A.,    Zamlynska O.,   Minakova S.    (2022).    Conceptual  
Principles of Reengineering of Agricultural Resources: Open Problems, Challenges
and  Future  Trends.   The  Digital  Agricultural  Revolution:  Innovations  and
Challenges  in  Agriculture  through Technology Disruptions,  John Wiley  & Sons,
Inc., 2022. 465р.  Рр.269-287. URL: https  ://  doi  .  org  /10.1002/9781119823469.  ch  11  
Пункт 38.4  
1.  Замлинська О.В. Методичні рекомендації  з дисципліни «Статистика» для
проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:

https://doi.org/10.1002/9781119823469.ch11
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119823469.ch11
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119823469.ch11
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119823469.ch11
http://ujae.org.ua/en/prospects-and-disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-development/
http://ujae.org.ua/en/prospects-and-disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-development/
http://ujae.org.ua/en/prospects-and-disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-development/
https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_26
https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-43
https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-11
https://doi.org/10.31649/ins.2022.3.103.109


ОДАУ, 2022. 50 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.)
2.  Шабатура  Т.С.,  Замлинська  О.В. Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Економічний  аналіз»  для  проведення  практичних   занять  та  самостійної
роботи  здобувачами  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.)
3.  Замлинська  О.В., Петренко  О.П.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Інноваційний потенціал підприємства» для проведення практичних  занять та
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.).
4.  Замлинська  .О.В.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Стратегічний
аналіз» для проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами
другого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051  «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 44 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.).
Пункт 38.12
1. Замлинська О.В., Щуровська А.Ю. Роль і тенденції обліково-аналітичного
забезпечення  сучасного  інформаційно-комунікаційного  простору.  Проблеми
та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти, ОДАУ:
Збірник  матеріалів  Міжнародної  наукової-практичної  конференції,  18
листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ. 2022.  С.7-11. URL: https://osau.edu.ua/pro-
universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/ 
2. Замлинський В.А., Замлинська О.В. Інформаційні технології: перспективи
розвитку  обліково-аналітичного  забезпечення  потреб  управління.  Обліково-
фінансова наука і  практика: пріоритети розвитку та місія  у  воєнний час:
матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ.  конф. (16 листопада 2022 р.,  м. Київ) /
Відпов.  за  вип.  Ю.С.  Бездушна.  К.:  ННЦ  «ІАЕ»,  2022.  С.154-157.  URL:
https  ://  magazine  .  faaf  .  org  .  ua  /  images  /  stories  /  zb  _  conference  /  zb  _  conf  _16-11-2022.  pdf  
3. Замлинська  О.В.,  Цимбал  Н.В.  Роль  інноваційного  аналізу  в  сучасній
аграрній  економіці.  Сучасний  менеджмент  економічних  систем  в
координатах  парадигми  сталого  розвитку:  збірник   матеріалів  ІV
Міжнародної  науково-практичної  конференції  (20  вересня  2022),  Одеса,
Національний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 94-96

https://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-11-2022.pdf
https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/
https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/


4. Замлинська О.В., Кіор М.І. Факторний аналіз інвестиційної привабливості
агроформування.  Сучасний  менеджмент  економічних  систем  в  координатах
парадигми  сталого  розвитку:  збірник   матеріалів  ІV  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  (20 вересня 2022), Одеса,  Національний університет
«Одеська політехніка», 2022. С. 98-102
5. Zamlynskyi  V.,  Zamlynska  O.  THE  ROLE  OF  COMMUNICATION  AND
BUSINESS  REPUTATION   IN  ANTI-CRISIS  MANAGEMENT.  The  9th
International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern
society”  (April  28-30,  2020)  Cognum  Publishing  House,  Liverpool,  United
Kingdom.  2020.  pp.278-285
URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-
ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf
6. Livinskyi,  A.,  &  Zamlynska,  O. (2020).  PROJECT  MANAGEMENT:
FACTORS  OF  SUCCESSFUL  IMPLEMENTATION. Збірник  наукових  праць
ΛΌГOΣ, 12-14. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.03
7. Zamlynska O,  Zamlynskyi V. (2020).  The role of communication and business
reputation  in  anti-crisis  management. Scientific  achievements  of  modern  society.
Abstracts  of  the  9th  International  scientific  and  practical  conference.  Cognum
Publishing  House.  Liverpool,  United  Kingdom.  1175p.  2020.  278-285.  URL:
http://sci-conf.com.ua. 
Пункт 38.19
Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.  Довідка №
02/09 від 13.09.2022 р.

Замлинсь
ка Ольга 
Володими
рівна

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 
теорії і 
економік
и 
підприє
мства

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про 
вищу освіту: 
Одеський 
державний 
аграрний 
університет, 
2001 р., 
спеціальність 
«Облік і 
аудит», 

Інноваці
йний 
розвито
к 
агарного
підприє
мництва

«Підвищення кваліфікації: 
-  Одеський державний аграрний університет.  Тема підвищення кваліфікації:
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 17.05.2022-29.06.2022, 90
годин. (3 ECTS). Свідоцтво СС 00493008/00000152-22 від 29.06.2022 р.
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін:  «Економічний  аналіз»,  «Інноваційний  потенціал
підприємства»;  «Стратегічний  аналіз».  Строк  та  обсяг  підвищення

http://sci-conf.com.ua/
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.03
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf


кваліфікація –  
магістр з 
обліку  і 
аудиту в 
управлінні 
аграрними 
формуваннями 
(ДМ №001588 
від 29.06.2001 
р.).
Науковий 
ступінь: 
кандидат 
економічних 
наук, 
спеціальність 
08.00.04 – 
економіка та 
управління 
підприємством
(за видами 
економічної 
діяльності) ДК 
№018778 від 
17.01.2014
Тема 
дисертації: 
«Маркетингова
стратегія 
зростання 
машинобудівн
их 
підприємств-

кваліфікації:  19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК
00493675/049105-22 від 18.11.2022 р.
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 218.
- Онлайн - тренінг «Можливості YouTube для освіти». Сертифікат ОТМЮО –
06550, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами
«Інноваційний  потенціал  підприємства»,  «Економічний  аналіз».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10073/2022   від
10.10.2022 р. 
- Слухач курсу підвищення кваліфікації  Introduction to Systematic Review and
Meta-Analysis Course під  керівництвом  European Academy of Sciences and
Research (Сертифікат про стажування №ХV-16-293849248-22 від 28.06.2022 р.
виданий  European Academy of Sciences and Research,  м. Гамбург,  Германія),
загальною кількістю 14 годин  (0,5 кредиту ECTS).
-  Онлайн  -  тренінг  «Цифрові  інструменти  GOOGLE для  освіти.  Базовий
рівень».  Сертифікат  №GDTfE-06-Б-07143,  30  годин.  Сертифікат  виданий
15.01.2023 р. (1 кредит ECTS)

Рівень наукової та професійної активності відповідає 5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.12, 38.19
Пункт 38.1.
1.Макєєв  О.О.,  Руденко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Крисоватий  Р.Р.
Концептуальні засади проектного підходу до впровадження агроінновацій на
аграрних  підприємствах.   Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки. 2021. №6. 317-329.  DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2021-3-43  
2. Крюкова І.М., Степаненко С.В., Замлинська О.В.  (2022).  Коучинг як
інструмент  корпоративної  бізнес-стратегії  сталого  розвитку  агрокомпаній.

https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-43
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Scientific  journal  “MODELING  THE  DEVELOPMENT  OF  THE  ECONOMIC
SYSTEMS“. 55-83. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2022-3-7
3. Iryna  Kryukova  ,  Victor  Zamlynskyi,  Olga Zamlynska,  Nataliia  Skrypnyk,
Nadiia Reznik Coaching as a Tool for Adaptive Personnel Management of Modern
Companies.  Explore Business, Technology Opportunities and Challenges After the
Covid-19 Pandemic. ICBT. 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495.
Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_26  (Scopus).
4.Власенко  Т.А.,  Степаненко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Трунов  І.Д.  (2022).
Перспективи  та  недоліки  формування  конкурентоспроможності  України  в
умовах  сталого  розвитку.  Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки.  2022.  Том  7.  №2.  25-37. URL:   http://ujae.org.ua/en/prospects-and-
disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-
development/
5.Бездушна Ю.С., Лівінський А.І., Замлинська О.В. Аналіз рівня капіталізації
в  управлінні  аграрним  підприємством.   Український  журнал  прикладної
економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 81 – 86.
DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2022-3-11   
Пункт 38.3  
1 Zamlynskyi V., Livinskyi A.,    Zamlynska O.,   Minakova S.    (2022).    Conceptual  
Principles of Reengineering of Agricultural Resources: Open Problems, Challenges
and  Future  Trends.   The  Digital  Agricultural  Revolution:  Innovations  and
Challenges  in  Agriculture  through Technology Disruptions,  John Wiley  & Sons,
Inc., 2022. 465р.  Рр.269-287. URL: https  ://  doi  .  org  /10.1002/9781119823469.  ch  11  
Пункт 38.4  
1.  Замлинська  О.В., Петренко  О.П.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Інноваційний потенціал підприємства» для проведення практичних  занять та
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.).
2.  Замлинська О.В. Методичні рекомендації  з дисципліни «Статистика» для
проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 50 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.)
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3.  Шабатура  Т.С.,  Замлинська  О.В. Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Економічний  аналіз»  для  проведення  практичних   занять  та  самостійної
роботи  здобувачами  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.)
4.  Замлинська  .О.В.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Стратегічний
аналіз» для проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами
другого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051  «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 44 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.).
Пункт 38.12
1. Zamlynskyi  V.,  Zamlynska  O.  THE  ROLE  OF  COMMUNICATION  AND
BUSINESS  REPUTATION   IN  ANTI-CRISIS  MANAGEMENT.  The  9th
International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern
society”  (April  28-30,  2020)  Cognum  Publishing  House,  Liverpool,  United
Kingdom.  2020.  pp.278-285
URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-
ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf
2. Livinskyi,  A.,  &  Zamlynska,  O. (2020).  PROJECT  MANAGEMENT:
FACTORS  OF  SUCCESSFUL  IMPLEMENTATION. Збірник  наукових  праць
ΛΌГOΣ, 12-14. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.03
3. Zamlynska O,  Zamlynskyi V. (2020).  The role of communication and business
reputation  in  anti-crisis  management. Scientific  achievements  of  modern  society.
Abstracts  of  the  9th  International  scientific  and  practical  conference.  Cognum
Publishing  House.  Liverpool,  United  Kingdom.  1175p.  2020.  278-285.  URL:
http://sci-conf.com.ua. 
4. Замлинська О.В., Щуровська А.Ю. Роль і тенденції обліково-аналітичного
забезпечення  сучасного  інформаційно-комунікаційного  простору.  Проблеми
та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти, ОДАУ:
Збірник  матеріалів  Міжнародної  наукової-практичної  конференції,  18
листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ. 2022.  С.7-11. URL: https://osau.edu.ua/pro-
universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/ 
5. Замлинський В.А., Замлинська О.В. Інформаційні технології: перспективи
розвитку  обліково-аналітичного  забезпечення  потреб  управління.  Обліково-
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фінансова наука і  практика: пріоритети розвитку та місія  у  воєнний час:
матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ.  конф. (16 листопада 2022 р.,  м. Київ) /
Відпов.  за  вип.  Ю.С.  Бездушна.  К.:  ННЦ  «ІАЕ»,  2022.  С.154-157.  URL:
https  ://  magazine  .  faaf  .  org  .  ua  /  images  /  stories  /  zb  _  conference  /  zb  _  conf  _16-11-2022.  pdf  

6. Замлинська  О.В.,  Кобрин  Т.А.  Методика  оцінки  рівня  інноваційного
потенціалу  аграрного  підприємства.  Сучасний  менеджмент  економічних
систем в координатах парадигми сталого розвитку.  Збірник  матеріалів  ІV
Міжнародної  науково-практичної  конференції  (20  вересня  2022),  Одеса,
Національний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 6-9
Пункт 38.19
Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.  Довідка №
02/09 від 13.09.2022 р.

Замлинсь
ка Ольга 
Володими
рівна

Доцент 
кафедри 
економіч
ної 
теорії і 
економік
и 
підприє
мства

Факультет 
економіки 
та 
управління

Диплом про 
вищу освіту: 
Одеський 
державний 
аграрний 
університет, 
2001 р., 
спеціальність 
«Облік і 
аудит», 
кваліфікація –  
магістр з 
обліку  і 
аудиту в 
управлінні 
аграрними 
формуваннями 
(ДМ №001588 
від 29.06.2001 
р.).
Науковий 

Економі
чний 
аналіз

Підвищення кваліфікації:
-  Одеський державний аграрний університет.  Тема підвищення кваліфікації:
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 17.05.2022-29.06.2022, 90
годин. (3 ECTS). Свідоцтво СС 00493008/00000152-22 від 29.06.2022 р.
-  Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет,  кафедра
економіки.  Тема:  «Розширення  професійних  компетентностей  та
удосконалення  методики  викладання  освітніх  компонент  у  сфері  галузевих
економічних  дисциплін:  «Економічний  аналіз»,  «Інноваційний  потенціал
підприємства»;  «Стратегічний  аналіз».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації:  19.09.2022-18.11.2022,  180  годин.  Свідоцтво  ПК
00493675/049105-22 від 18.11.2022 р.
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills  викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 218.
- Онлайн - тренінг «Можливості YouTube для освіти». Сертифікат ОТМЮО –
06550, 2 години. Сертифікат виданий 29.06.2022 р. (0,07 ECTS).
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:  досвід  країн  Європейського
союзу та України».  Програма ПК складалась з 12 годин лекційних занять, 20
годин  практичних  занять  та  13  годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами

https://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-11-2022.pdf


ступінь: 
кандидат 
економічних 
наук, 
спеціальність 
08.00.04 – 
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№018778 від 
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«Інноваційний  потенціал  підприємства»,  «Економічний  аналіз».  Обсяг
підвищення  кваліфікації:  45  годин.  Сертифікат  ESN №  10073/2022   від
10.10.2022 р. 
- Слухач курсу підвищення кваліфікації  Introduction to Systematic Review and
Meta-Analysis Course під  керівництвом  European Academy of Sciences and
Research (Сертифікат про стажування №ХV-16-293849248-22 від 28.06.2022 р.
виданий  European Academy of Sciences and Research,  м. Гамбург,  Германія),
загальною кількістю 14 годин  (0,5 кредиту ECTS).
-  Онлайн  -  тренінг  «Цифрові  інструменти  GOOGLE для  освіти.  Базовий
рівень».  Сертифікат  №GDTfE-06-Б-07143,  30  годин.  Сертифікат  виданий
15.01.2023 р. (1 кредит ECTS)

Рівень наукової та професійної активності відповідає 5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4,  38.12, 38.19
Пункт 38.1.
1.Бездушна Ю.С., Лівінський А.І., Замлинська О.В. Аналіз рівня капіталізації
в  управлінні  аграрним  підприємством.   Український  журнал  прикладної
економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 81 – 86.
DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2022-3-11   
2. Юлія  Бездушна,  Віктор  Замлинський,  Ольга  Замлинська, Алла
Щуровська Роль звітності та статистики в капіталізації активів підприємств та
національного багатства.  Innovation and Sustainability. 2022. № 3. С.102-109.
DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.3.103.109
3.Макєєв  О.О.,  Руденко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Крисоватий  Р.Р.
Концептуальні засади проектного підходу до впровадження агроінновацій на
аграрних  підприємствах.   Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки. 2021. №6. 317-329.  DOI: https  ://  doi  .  org  /10.36887/2415-8453-2021-3-43  
4. Iryna  Kryukova  ,  Victor  Zamlynskyi,  Olga Zamlynska,  Nataliia  Skrypnyk,
Nadiia Reznik Coaching as a Tool for Adaptive Personnel Management of Modern
Companies.  Explore Business, Technology Opportunities and Challenges After the
Covid-19 Pandemic. ICBT. 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495.
Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_26  (Scopus).
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5.Власенко  Т.А.,  Степаненко  С.В.,  Замлинська  О.В.,  Трунов  І.Д.  (2022).
Перспективи  та  недоліки  формування  конкурентоспроможності  України  в
умовах  сталого  розвитку.  Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки.  2022.  Том  7.  №2.  25-37. URL:   http://ujae.org.ua/en/prospects-and-
disadvantages-of-ukrainian-competitiveness-formation-in-conditions-of-sustainable-
development/
Пункт 38.3  
1.  Zamlynskyi V., Livinskyi A.,    Zamlynska O.,   Minakova S.    (2022).    Conceptual  
Principles of Reengineering of Agricultural Resources: Open Problems, Challenges
and  Future  Trends.   The  Digital  Agricultural  Revolution:  Innovations  and
Challenges  in  Agriculture  through Technology Disruptions,  John Wiley  & Sons,
Inc., 2022. 465р.  Рр.269-287. URL: https  ://  doi  .  org  /10.1002/9781119823469.  ch  11  
Пункт 38.4,  
1.  Шабатура  Т.С.,  Замлинська  О.В. Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Економічний  аналіз»  для  проведення  практичних   занять  та  самостійної
роботи  здобувачами  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.)
2.  Замлинська О.В. Методичні рекомендації  з дисципліни «Статистика» для
проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальності  051  «Економіка».  Одеса:
ОДАУ, 2022. 50 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.)
3.  Замлинська  О.В., Петренко  О.П.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни
«Інноваційний потенціал підприємства» для проведення практичних  занять та
самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 051 «Економіка».  Одеса: ОДАУ, 2022. 40 с. (Протокол № 7 від
28.12.2022 р.).
4.  Замлинська  .О.В.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Стратегічний
аналіз» для проведення практичних  занять та самостійної роботи здобувачами
другого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051  «Економіка».
Одеса: ОДАУ, 2022. 44 с. (Протокол № 7 від 28.12.2022 р.).
Пункт 38.12
1. Замлинська О.В., Щуровська А.Ю. Роль і тенденції обліково-аналітичного
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забезпечення  сучасного  інформаційно-комунікаційного  простору.  Проблеми
та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти, ОДАУ:
Збірник  матеріалів  Міжнародної  наукової-практичної  конференції,  18
листопада 2022 року. Одеса, ОДАУ. 2022.  С.7-11. URL: https://osau.edu.ua/pro-
universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/ 
2. Замлинський В.А., Замлинська О.В. Інформаційні технології: перспективи
розвитку  обліково-аналітичного  забезпечення  потреб  управління.  Обліково-
фінансова наука і  практика: пріоритети розвитку та місія  у  воєнний час:
матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ.  конф. (16 листопада 2022 р.,  м. Київ) /
Відпов.  за  вип.  Ю.С.  Бездушна.  К.:  ННЦ  «ІАЕ»,  2022.  С.154-157.  URL:
https  ://  magazine  .  faaf  .  org  .  ua  /  images  /  stories  /  zb  _  conference  /  zb  _  conf  _16-11-2022.  pdf  
3. Замлинська О.В., Кіор М.І. Факторний аналіз інвестиційної привабливості
агроформування.  Сучасний менеджмент економічних систем в координатах
парадигми сталого розвитку:  збірник  матеріалів  ІV Міжнародної  науково-
практичної  конференції (20 вересня 2022), Одеса,  Національний університет
«Одеська політехніка», 2022. С. 98-102
4. Замлинська  О.В.,  Цимбал  Н.В.  Роль  інноваційного  аналізу  в  сучасній
аграрній  економіці.  Сучасний  менеджмент  економічних  систем  в
координатах  парадигми  сталого  розвитку:  збірник   матеріалів  ІV
Міжнародної  науково-практичної  конференції  (20  вересня  2022),  Одеса,
Національний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 94-96
5. Zamlynskyi  V.,  Zamlynska  O.  THE  ROLE  OF  COMMUNICATION  AND
BUSINESS  REPUTATION   IN  ANTI-CRISIS  MANAGEMENT.  The  9th
International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern
society”  (April  28-30,  2020)  Cognum  Publishing  House,  Liverpool,  United
Kingdom.  2020.  pp.278-285
URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENTIFIC-
ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-28-30.04.2020.pdf
6. Livinskyi,  A.,  &  Zamlynska,  O. (2020).  PROJECT  MANAGEMENT:
FACTORS  OF  SUCCESSFUL  IMPLEMENTATION. Збірник  наукових  праць
ΛΌГOΣ, 12-14. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v1.03
7. Zamlynska O,  Zamlynskyi V. (2020).  The role of communication and business
reputation  in  anti-crisis  management. Scientific  achievements  of  modern  society.
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Abstracts  of  the  9th  International  scientific  and  practical  conference.  Cognum
Publishing  House.  Liverpool,  United  Kingdom.  1175p.  2020.  278-285.  URL:
http://sci-conf.com.ua. 
Пункт 38.19
Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.  Довідка №
02/09 від 13.09.2022 р.
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1993  р.,
кваліфікація  -
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організатор
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арського
виробництва.
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економічних
наук,
спеціальність
08.00.05  –
розвиток

Менедж
мент

Підвищення кваліфікації: 
-  Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/007433-18;  тема
«Навчальна  дисципліна  «Менеджмент»  в  світлі  реалізації  ідей  Болонського
процесу»; дата видачі 28.10.2018 р.; обсяг – 120 годин (4 ECTS).
- Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних інновацій - стратегічне партнерство!»,
що  фінансується  Європейською  Комісією  в  рамках  програми  «EU4Youth  -
Сприяння  зайнятості  молоді  та  соціальним  змінам  через  соціальне
підприємництво», розроблений у партнерстві  з Фундацією «Алетурь дє Вой»
Румунія,  Асоціацією Транскордонного Співробітництва «Єврорегіон Нижній
Дунай», Румунія, Фундацією Єкоул Чєрнобилулуй, Р. Молдова та Агентством
Транскордонного  Співробітництва  та  Європейської  Інтеграції,  Р.  Молдова.
Тема «Соціальне підприємництво». Сертифікат №073 / 04.12.2020.  Обсяг –24
години (0,8 ECTS).
-  Одеська  державна  академія  будівництва  та  архітектури,  кафедра
менеджменту і маркетингу. Тема: «Сучасні концепції та інноваційні технології
в  управлінні  операціями  та  персоналом  підприємства».   Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин (6 ECTS). Довідка
09-872 від 29.10.2021 р.
- International scientific and pedagogical seminar «Qualified graduates - the basis
for  the  promising  development  of  agroindustrial  production».  Higher  School  of
Agribusiness in Lomza,  Вища школа агробізнесу в Ломжі,  Польща.  Строк та
обсяг підвищення кваліфікації: 27.05.2021, 6 годин (0,2 ECTS). Сертифікат No/
WSA/2021/05/06.
-  Цифрові  інструменти  Google для  освіти.  ТОВ  «Академія  цифрового
розвитку» Строк та обсяг підвищення кваліфікації:  05-18.09.2022. 30 годин (1
ECTS). Сертифікат №GDTfE-02-05562.
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- Informal education of students of higher education: experience of the countries of
the European union and Ukraine. 3-10 October 2022, (1,5 ECTS),  Lublin Poland.
Certificate ES №0087/ 2022
Рівень наукової та професійної активності відповідає  7 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.7, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дідур  Г.І.,  Смирнова  Н.В.   Підсистема управління  персоналом  як
складова  менеджменту аграрних організацій.  Економічний аналіз. 2018. Том
28.  №1.  с.222-
230.URL:https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/
1467/6565656605     
2. Tetiana  Tielkiniena,  Gryshova  Inna,  Shabatura  Tatyana,  Nehodenko
Viktoriia,  Didur Hanna, Shevchenko Alisa. Lobby legalization - legal instrument
for ensuring state subsidies to leaders of agricultural producers.. Jjournal of critical
reviews. 2020.  Vol 7  (4). pp.  1679-1684. URL: http://www.jcreview.com/?
mno=110368 (SCOPUS). doi: 10.31838/jcr.07.04.274
3. Запша Г.М.,  Дідур Г.І.,  Рощін І.Г.  Теоретико-методологічне
забезпечення сучасного менеджменту.  Проблеми  інноваційно-інвестиційного
розвитку. 2021.  №25. URL:https://nonproblem.net/journal-publication-ua-
%e2%84%96-25-2021/
4. Сахацький М.П., Запша Г.М., Дідур Г.І., Сахацький М.М., Клочан І.В.
Модернізація  виробничо-господарської  діяльності  підприємств  та
фермерських  господарств  аграрного  сектора  в  умовах  інституційних
трансформацій.  Фінансово-кредитна  діяльність:  проблеми  теорії  та
практики, 5(40), 596–608.  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245250      (Web of
Science). URL:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245250
5. Ольшанський  О.  В.,  Шкробот  М.  В.,  Дідур  Г.  І.,  Шевченко  О.  М.
Стратегічні інноваційні напрями управління персоналом організації на основі
компетентнісного  підходу  в  умовах  фінансових,  міграційних  ризиків,
діджиталізації та сталого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні.
2022.  № 2.  С.  144-152.  URL :  http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/06/2-
2022.pdf (категорія В)
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6. Olena Lopushynska, Victoria Melnik, Hanna Didur, Svitlana Bazyvololiak,
Vira Kosovska, Oksana Shaida. Forecasting the efficiency of the management of
resource-saving development of agricultural enterprises. Hygienic Engineering and
Design.  Issue  40  (September  2022),  pp.  320–331. (SCOPUS). URL  :
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85143272215&origin=inward&txGid=432bea1bd8bc8a64955ce5a41eca4eaf 

п. 38.3. 
1.Логістика: навчальний посібник / авт.: Г. М. Запша, М.П. Сахацький, О. І.
Мельничук [та ін.]; за ред. Г. М. Запши, М. П. Сахацького, О. І. Мельничук;
Одес. держ. агр. ун-т. Одеса: Астропринт, 2020. 314 с.
п. 38.4
1.  Методичні  рекомендації  до  практичних  занять   з  дисципліни  «Сучасні
концепції менеджменту» для здобувачів ОС «доктор філософії» спеціальності
073  Менеджмент.  Одеса:ОДАУ,2021.  28 с.  (Протокол  засідання  науково-
методичної комісії факультету економіки та управління № 1  Від 04.10.21)
2. Дідур Г.І.Методичні вказівки для  практичних занять та самостійної роботи
з  дисципліни  «Менеджмент»  для здобувачів  ОС «бакалавр» спеціальностей
051  «Економіка»,  071  «Облік  і  оподаткування»  Одеса:  ОДАУ,2021.  36  с
(Протокол № 1 Від  04.10.21).
3.Дідур  Г.І.  Методичні  вказівки  щодо  самостійного  вивчення  дисципліни
«Сучасні  концепції  менеджменту»  для  здобувачів  ОС  «доктор  філософії»
спеціальності 073 менеджмент. 20 с. (Протокол №7 від 26.03.2021 р.)
п. 38.7
Офіційний  опонент на  дисертаційну  роботу  Бібікової  Нелі  Олександрівни 
«Теоретико-методичні  засади  розвитку  регіональних  обслуговуючих
кооперативів  зернового  ринку»,  подану  на  здобуття  наукового  ступеня
кандидата  економічних  наук  за  спеціальністю  08.00.05  –  розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка, 26 жовтня 2018 р.
п. 38.12
1. Дідур Г.І., Стратан А.Б. Впровадження сучасних інноваційних технологій в
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управління підприємствами.  «Сучасний менеджмент в агробізнесі: проблеми
та  рішення»:  матеріали  Міжвузівської  наук.-практ.  Інтернет-конф.  за
міжнар. участю (Одеса, 24 червня 2019р.). Одеса. 2019. С. 128-132.
2.Smyrnova N.,  Didur H.,  Naida I. Factors of Ukrainian Southern regional  grain
market  development. IV International  Eurasian  Agriculture  and Natural  Sciences
Congress. October 30-31, 2020. Р. 526-533.
3.Дідур  Г.І.,  Коханська  О.С.  Особливості  стратегічного  управління  бізнес-
процесами аграрних підприємств. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-
практичної  конференції  НПП  та  молодих  науковців  «Актуальні  аспекти
розвитку науки і освіти». Одеса, ОДАУ,  С.396-398. (13-14 квітня 2021 р).
4. Didur H.I., Sakhastkyi M.M. Farms as a Form of Agrarian Entrepreneurship. V
International  Eurasian  Agriculture  and  Natural  Sciences  Congress.  October 23-
24, 2021. Р.135-140.  
5. Дідур Г.І., Кириліна П.М. Управління інноваційною діяльністю підприємств
в умовах формування економіки знань.  Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної  конференція  НПП  та  молодих  науковців  «Актуальні  аспекти
розвитку науки і освіти» (м. Одеса, 8-9 грудня 2022 р.). с. 128-130. С. 590-593.
п. 38.14
Керівництво  студенткою  Ісаєнко  І.С..,  яка  стала  переможцем  IІ  туру
Всеукраїнського  конкурсу  дипломних  наукових  робіт  зі  спеціальності
«Менеджмент»  за  спеціалізацією  «Менеджмент  персоналу»,  що  відбувся  у
Київському національному університеті технологій та дизайну  23 січня 2020
року.
2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Синергія» 
п. 38.19
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти. Свідотство № 216 від 6 липня 2018 року.
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«Академія цифрового розвитку»; сертифікат №DGTfE-06-Б-04365, виданий 
15.01.2022; обсяг – 30 годин (1 кредити ECTS).
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- підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості 
розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових 
дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та 
компетентностей здобувачів вищої освіти» (20-21.12.2022) сертифікат СС № 
38282994/5167-22 виданий 11.01.2023; обсяг – 8 годин (0,2 кредити ECTS).
-Міжнародне  підвищення  кваліфікації  (вебінар)  на  тему:  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD)
в країнах Європейського Союзу та Україні» (19-26.09.2022) сертифікат  ES №
97540/2022 26.09.2022; обсяг – 45 годин (1,5 кредити ECTS). 
- IV Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти
і  науки,  а  також  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників
“Міжнародне  лідерство  в  XXI столітті:  освіта,  наука,  культура,  спорт,
технології,  управління  та  міжнародний  розвиток”,  дата  видачі  23.04.2022р.;
обсяг – 180 годин (6 кредитів ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5
кредиту ECTS).
- вебінар для українських вчених з питань використання платформи  Web of
Science «Web of Science Researcher Profiles:  інструкція  до  використання»,
компанія Clarivate, виданий 08.12.2022; обсяг – 1 година.
-  Учасник  вебінару  «Змішане  навчання:  інструменти  та  практики  від  ІТ-
бізнесу для викладачів»; сертифікат виданий 25.05.2022.
-  Учасник  вебінару  «Комунікації  під  час  війни»;  сертифікат
№СС00493014/002721/22. Виданий 02.08.2022р;обсяг – 3 години.
-  базовий  курс  «Безбар’єрна  грамотність»  Дія  МЦТУ  сертифікат  ТО
038483884, виданий 09.02.2022; обсяг - 0,2 кредити ECTS.
-  базовий  курс  «Інтерактивне  навчання»  Дія  МЦТУ  сертифікат,  виданий
01.12.2021; обсяг - 0,2 кредити ECTS.
-  тестування  на  національній  онлайн-платформі  Дія  Цифрова  освіта
«Цифрограма  2.0»  Дія  МЦТУ  сертифікат,  виданий  01.12.2021;  обсяг  -  0,2
кредити ECTS.
-Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus.  курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 07.10.2021 р.
-  онлайн-тренінг  «Можливості  YOUTUBE для  освіти»  ТОВ  «Академія



від  19.10.2006
року.
Вчене звання –
доцент.
Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад.  Перші
Київські
державні курси
іноземних  мов.
Свідоцтво
№61171  від
05.07.2019 р.

цифрового розвитку»; сертифікат виданий 29.06.2022 - обсяг – 2 годин (0,07
кредити ECTS).
-  онлайн-семінар  «Цифрові  інструменти  Google для  вищої  освіти»  ТОВ
«Академія цифрового розвитку»;  сертифікат виданий 23.06.2022 -  обсяг – 2
годин (0,07 кредити ECTS).
-  Учасник  проекту  з  розвитку  співпраці  бізнесу  та  університетів  «Uni-Biz
Bridge»,  присвячений  розвитку  soft-skills викладача.  Строк  та  обсяг
підвищення кваліфікації: 11-14.07.2022, 10 годин. Сертифікат № 724.
- Одеський державний аграрний університет.  Тема підвищення кваліфікації:
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 17.05.2022-29.06.2022, 90
годин. Свідоцтво СС 00493008/00000184-22 від 29.06.2022 р.
-Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  №00493706  /  005820;  тема
«Створення електронного навчального курсу з дисципліни «Філософія»; дата
видачі 23.03.2018 р.; обсяг – 150 годин (5 кредитів ECTS).
- Державний університет «Одеська політехніка», тема «Підвищення науково-
теоретичного  і  методичного  рівнів  викладання  навчальних  дисциплін  та
удосконалення  освітнього  процесу  і  науково  дослідної  роботи процесі
викладання  суспільно-гуманітарних  дисциплін»;  дата  видачі  25.06.2021  р.;
обсяг – 180 годин (6 кредитів ECTS).
-   Ізмаїльський  державний  гуманітарний  університет  тема  «Психолого-
педагогічні  особливості  викладання  суспільно-гуманітарних  дисциплін  у
закладі вищої освіти», дата видачі 25.10.2021р. обсяг – 180 годин (6 кредитів
ECTS).

Рівень наукової та професійної активності відповідає  5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
п. 38.3
1. Федорова І.В., Чебан О.М. та ін. Політологія: дистанційний курс. Навч. посібник.
Одеса: ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Чебан  О.М.  Етика  ділового  спілкування.  Методичні  вказівки  для  самостійного



вивчення та проведення практичних занять здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності 051, 071, 073 (Протокол ЗК № 11 від 11.02.20).
2.Чебан О.М. Чорна Л.М. Етика ділового спілкування. Методичні рекомендації для
самостійної роботи студентів усіх факультетів  (Протокол ЗК № 6 від 28.01.21).
3.Чебан О. М. Філософія науки: методичні вказівки для підготовки до семінарських
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти спеціальності  073 Менеджмент,  201 Агрономія,  204 Технологія
виробництва  і  переробки продукції  тваринництва,  211 Ветеринарна медицина,  212
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. Одеса: ОДАУ, 2021. 80с. (Протокол ЗК
№ 2 від 09.09.21).
4.Чебан О. М. Філософія: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять
та самостійної роботи здобувачів вищої освіти початкового рівня (короткого циклу)
вищої  освіти  спеціальності  204  Технологія  виробництва  і  переробки  продукції
тваринництва. Одеса: ОДАУ, 2021. 48с. (Протокол ЗК № 2 від 09.09.21).
5.Чебан О.М.,  Федорова  І.В.  Історія  української  культури:  методичні  вказівки для
підготовки до семінарських  занять  та  самостійної  роботи здобувачів  вищої  освіти
другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  спеціальностей  211  «Ветеринарна
медицина»,  212 «Ветеринарна гігієна,  санітарія і  експертиза».  Одеса:  ОДАУ, 2021.
42с. (Протокол ЗК № 2 від 09.09.21).
6. Чебан О.М., Федорова І.В.  Історія української  культури: методичні вказівки для
підготовки до семінарських  занять  та  самостійної  роботи здобувачів  вищої  освіти
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка»,  071
«Облік  і  оподаткування»,  073  «Менеджмент»,  193  «Геодезія  та  землеустрій»,  201
«Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство»,
204  «Технологія  виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва»,  208
«Агроінженерія». Одеса: ОДАУ, 2021. 42с. (Протокол ЗК № 2 від 09.09.21).
7. Чебан О.М., Федорова І.В.  Історія української  культури: методичні вказівки для
підготовки до семінарських  занять  та  самостійної  роботи здобувачів  вищої  освіти
початкового  рівня  (короткого  циклу)  вищої  освіти  спеціальності  204  «Технологія
виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва».  Одеса:  ОДАУ,  2021.  42с.
(Протокол ЗК № 2 від 09.09.21).
п 38.12
1. Чебан О. М. «Значення міжпредметних зв'язків у професійній підготовці студентів -
аграріїв»; Соціально-гуманітарний вісник. Вип.18.; 2018. С.64-68.
2. Цуканов О.Ю., Обнявко О.В,. Чебан О.М. 
Етичні аспекти розвитку облікової системи підприємств.  Економіко-правові аспекти



господарювання:  сучасний  стан,  ефективність  та  перспективи:  матеріали  VI
Міжнародної  науково-практичної  конференції (Одеса,  4-5  жовтня  2018 р.).  Одеса:
«Принт бистро», 2018.С.185-191.
3. Чебан О.М., Ногінська А.О. Значення комунікативної культури магістрів-аграріїв у
процесі  соціально-рольової  взаємодії.  Соціально-педагогічні  основи  розвитку
особистості  в  сучасних  умовах  комунікації:  досвід,  проблеми,  перспективи.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м.Київ, 14 листопада
2018 р.) Київ, «Агроосвіта», 2018, с. 68-72.
4.  Чебан  О.М.,  Ногінська  А.О.  Виховання  творчої  особистості  магістра  аграрія.
Інновації в освіті (сутність, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції. Одеса: ОДАБА, 2019, с.103-106.
5. Чебан О.М Федорова І.В., Ногінська А.О. Роль елективного курсу при підготовці
магістрів-аграріїв  ОДАУ.  Українознавчий  вимір  у  сучасній  науці:  гуманітарний
аспект:  матеріали  V всеукр.  наук.-практ.  конф. (  Миколаїв,  30 квітня  2020  р.).
Миколаїв, 2020. С. 13-15.
6.Чебан  О.М.  Актуальні  проблеми  і  предмет  сучасної  філософії  науки.  Сучасні
виклики і  актуальні  проблеми науки,  освіти та  виробництва:  міжгалузеві  диспути:
матеріали XXI  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції  (м.  Київ,  22
жовтня 2021 року). Київ, 2021. С. 385-390.
7. Чебан О.М. Роль філософії у формуванні ціннісних орієнтацій особистості фахівця-
аграрія. Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез
доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 жовтня 2021
р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 33-34.
8.Cheban,  . І.  Fedorova,  Y.  Melnik AGRICULTURAL EDUCATION OF SOUTHERN
UKRAINE POLICY.  V Міжнародний Євразійський конгрес сільського господарства
та природничих наук 23 жовтня 2021 року. м. Одеса. ОДАУ. С. 119-121.
9. Ткаченко В., Чебан О. Менталітет в плині історії . Українознавчий вимір у сучасній
науці:  гуманітарний  аспект:  матеріали  VІ  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції, 29 квітня 2022 р., м. Миколаїв. Миколаїв: МНАУ, 2022. с. 98-82.
10. Чебан О.М., Самуйлік М.М. Досвід проведення занять з гуманітарно-соціальних
дисциплін  на  початку  російського  вторгнення  в  Україну  //  Управління  якістю
підготовки фахівців / Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-методичної конференції
ОДАБА. ч. ІІ. Одеса: ОДАБА, 2022, ч. ІІ. с. 197–198.
11.  Чебан  О.М  Соціально-філософський  аспект  співвідношення  культури  і  права.
Людина  має  право:  соціально-гуманітарний  дискурс  у  контексті  реформаційних
процесів в Україні: матеріали круглого столу 17 лист. 2022 р. / Одеса: ОДУВС, 2022.



с.108-111.
12.  Чебан  О.  Федорова  І.  Григорій  Сковорода:  діалог  століть.  Сучасні  рецепції
світоглядно-ціннісних  орієнтирів  Григорія  Сковороди:  матеріали  всеукраїнської
науково-практичної  конференції  2-4  грудня  2022р.  м.  Полтава,  НУ  Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка. с.64-68.
13. Степанова В. Чебан О.М. До питання формування етнокультурної компетентності
здобувача вищої освіти
Молодь  і  науковий  прогрес  у  соціально-економічному  та  освітньому  просторі
суспільства:  Матеріали  ІV Міжнародної  наукової  студентської  конференції  (м.
Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.).  2022. С.328 -330.

п.38.14
1.  Керівництво  постійно  діючим  студентським  науковим  гуртком  «Проблематика
історії української культури» 
п. 38.19
Член Громадської організації «Всеукраїнська громадська організація «Спілка освітян
України», посвідчення №247
 Надруковано статті:
1.Чебан О.  Методика  формування  професійно-етичної   культури здобувачів  вищої
освіти  економічних спеціальностей.  Український  журнал  прикладної  економіки  та
техніки. 2021.  Том  6.  №  4.  C.  105–111.  URL:
http  ://  lib  .  osau  .  edu  .  ua  /  jspui  /  handle  /123456789/3411  
2.  Чебан  О.  До  проблеми  співвідношення  понять  «комунікація»  і  «спілкування».
Людинознавчі  студії:  збірник  наукових  праць  Дрогобицького  держав-  ного
педагогічного  університету  імені  Івана  Франка.  Серія  «Філософія».  С.211-224.
http://filos.dspu.in.ua/index.php/filos/issue/view/11
3. Чебан О.М., Федорова І.В., Ногінська А.О., Впровадження елементів елективного
курсу в процес підготовки магістрів-аграріїв ОДАУ. Аграрний вісник Причорномор’я.
Одеса, 2019. № 94. с. 100-109. https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/67.
4.  Чебан  О.М.,   Федорова  І.В.,   та  ін.  «Мовно-стилістичні  маркери  впливу  в
есеїстичному тексті: Лінгво-філософський  аспект» . Linguistic and Stylistic Markers of
Influence in the Essayistic Text:  A Linguophilosophic Aspect.   IJCSNS  International
Journal  of  Computer  Science  and  Network  Security, VOL.22  No.5,  May  2022.  URL:
http://ijcsns.org/07_book/html/202205/202205024.html  (Web of Scitnse)

Федорова Виклада Кафедра Диплом про «Історія Підвищення кваліфікації: 

http://ijcsns.org/07_book/html/202205/202205024.html
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http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3411
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- курс «Цифрові інструменти  Google для вищої освіти. Базовий рівень» ТОВ
«Академія  цифрового  розвитку»;  сертифікат  GDTfE-06-Б-01764,  виданий
15.01.2022; обсяг – 30 годин (1 кредити ECTS).
-  підвищення  кваліфікації  викладачів  закладів  вищої  освіти  «Особливості
розроблення  та  змістового  наповнення  навчальних  програм  вибіркових
дисциплін,  що  забезпечують  формування  міжкультурної  свідомості  та
компетентностей здобувачів вищої освіти» (20-21.12.2022) сертифікат СС №
38282994/5167-22 виданий 11.01.2023; обсяг – 8 годин (0,2 кредити ECTS).
- вебінар для українських вчених з питань використання платформи  Web of
Science «Web of Science Researcher Profiles:  інструкція  до  використання»,
компанія Clarivate, виданий 08.12.2022; обсяг – 1 година.
-  вебінар  «Неформальна  освіта  здобувачів  вищої  освіти:досвід  країн
Європейського Союзу та України» (3-10.10.2022) сертифікат ES № 10025/2022
виданий 10.10.2022; обсяг – 45 годин (1,5 кредити ECTS).
-  Міжнародне  підвищення  кваліфікації  (вебінар)  на  тему:  «Академічна
доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD)
в країнах Європейського Союзу та Україні» (19-26.09.2022) сертифікат  ES №
97540/2022 26.09.2022; обсяг – 45 годин (1,5 кредити ECTS).
- всеукраїнський проект "Uni-Biz Bridge Camp"
(освітній літній онлайн-кемп з розвитку soft skills для викладачів); сертифікат
№ 397 11-14.07.2022 р.; обсяг 10 годин.
-  онлайн-тренінг  «Можливості  YOUTUBE для  освіти»  ТОВ  «Академія
цифрового розвитку»;  сертифікат виданий 29.06.2022; обсяг – 2 годин (0,07
кредити ECTS).
-  онлайн-семінар  «Цифрові  інструменти  Google для  вищої  освіти»  ТОВ
«Академія  цифрового  розвитку»;  сертифікат  виданий  23.06.2022;  обсяг  –  2
годин (0,07 кредити ECTS).
-  базовий  курс  «Безбар’єрна  грамотність»  Дія  МЦТУ  сертифікат  ТО
038545307, виданий 10.02.2022; обсяг - 0,2 кредити ECTS.
-  базовий  курс  «Інтерактивне  навчання»  Дія  МЦТУ  сертифікат,  виданий
01.12.2021; обсяг - 0,2 кредити ECTS.
-  тестування  на  національній  онлайн-платформі  Дія  Цифрова  освіта
«Цифрограма  2.0»  Дія  МЦТУ  сертифікат,  виданий  01.12.2021;  обсяг  -  0,2



зарубіжної
літератури,
диплом ХЕ
№10356270

кредити ECTS.
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 06.10.2021 р.
-  Одеський  державний  аграрний  університет;  свідоцтво  про   підвищення
кваліфікації  СС  №  00493008/00000183-22  від  29.06.2022  р.;  тема
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання» (17.05.2022 – 29.06.2022); обсяг – 90 годин (3 кредита ECTS).
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет; довідка про підвищення
кваліфікації  №  02-01-361  від  25.10.2021  р.;  тема  «Психолого-педагогічні
особливості  викладання  суспільно-гуманітарних  дисциплін»;  дата  видачі
25.10.2021 р.; обсяг – 180 годин (6 кредитів ECTS).
- Одеська національна академія харчових технологій; довідка про підвищення
кваліфікації  №  104/Р1  від  25.06.2021  р.;  тема  «Вдосконалення  технології  і
техніки  організації  та  проведення  лекцій,  семінарів,  колоквіумів,
індивідуальних  занять  у  процесі  викладання  суспільно-гуманітарних
дисциплін»; дата видачі 25.06.2021 р.; обсяг – 180 годин (6 кредитів ECTS).
-  Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  №00493706  /  007467-18;  тема
«Інноваційна спрямованість педагогічної  діяльності»;  дата видачі  26.10.2018
р.; обсяг – 150 годин (5 кредитів ECTS). 
-  Чорноморський  національний  університет  імені  Петра  Могили  (м.
Миколаїв);  сертифікат  про  підвищення  кваліфікації  МК  №  000068;
підвищення кваліфікації  з навчальних дисциплін «Історія України», «Історія
української  культури»  ;  дата  видачі  24.05.2017  р.  ;  обсяг  –  108  годин (3,5
кредити ECTS).

Рівень наукової та професійної активності відповідає  5 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.12, 38.14. 
п.38.1. 
1. Федорова І. Розвиток культури і освіти в Українській Народній Республіці. 
Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв, 2019. 



Вип. 20.  С. 103-110. URL: http://istarhiv.chdu.edu.ua/article/view/198427 
2. Ногінська А.О., Чебан О.М., Федорова І.В. Впровадження елементів 
елективного курсу в процес підготовки магістрів-аграріїв ОДАУ. Аграрний 
вісник Причорномор’я. Одеса, 2019. № 94. С. 100-109. URL: 
https  ://  abbsl  .  osau  .  edu  .  ua  /  index  .  php  /  visnuk  /  article  /  view  /67  
3.   Ногінська  А.О.,  Федорова  І.В. Формування  професійно-етичної
компетентності  у майбутніх лікарів ветеринарної  медицини з застосуванням
методу «Символдрами». Аграрний вісник Причорномор’я.  Одеса, 2020.  № 96.
С. 133-141. URL: https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/139 
4.  Федорова  І.В. Огляд  історіографії  та  джерельн6ої  бази  дослідження  розвитку
вищої  сільськогосподарської  освіти  в  Україні 1861-1917 років.  Вчені  110іж  нар
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні
науки». Київ,  2021.  Т.  32  (71).  №1, 2021. С.180  -184.
URL: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/32-71-1
5.  Писаренко Л.М., Плукчи Л.В., Федорова І.В. Волонтерство: виклики сьогодення
(за  матеріалами  друкованих  ЗМІ).  Вчені  записки  Таврійського  національного
університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Київ,  2021.
Т.  32  (71).  №1,2021,  частина  3..  С.156  -160.
http  ://  philol  .  vernadskyjournals  .  in  .  ua  /  journals  / 2021/1_2021/  part  _3/1-3_2021.  pdf  
 6.  Федорова  І.В. Значення  моніторингових  досліджень  для  підвищення  якості
навчання  в  закладах  вищої  освіти.  Вчені  записки  Таврійського  національного
університету імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія». Київ: Гельветика,  2021. Т.
32  (71)   №  5  2021.  С.155  -160.  URL:
http://www.psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/5_2021/28.pdf
7. Федорова І.В., Чебан О.М. та ін. «Мовно-стилістичні маркери впливу в 
есеїстичному тексті: Лінгво-філософський  аспект» . Linguistic and Stylistic Markers of 
Influence in the Essayistic Text: A Linguophilosophic Aspect .  IJCSNS International 
Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.5, May 2022. URL: 
http://ijcsns.org/07_book/html/202205/202205024.html  (Web of Sciеnse)
8. Федорова І., Поплавська Т. Проблема досконалої людини як проблема сталого 
суспільства у глобалізованому світі. Людинознавчі студії: зб. наук. Праць 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 
«Філософія». Дрогобич: Гельветика, 2022. Спецвипуск, присвячений 
євроінтеграційній тематиці. С. 144 – 164.    
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п. 38.3
1.  Федорова  І.В.,  Чебан  О.М.  та  111ін.  Політологія:  дистанційний  курс.  Навч.
посібник. Одеса: ТЕС, 2022. 164 с.

п. 38.4
1.Федорова І.В. Соціологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
усіх факультетів (ІІІ частина).  Одеса: ОДАУ, 2018.  32 с.  (Протокол ЗК № 8 від
02.03.18).
2.Федорова  І.В.  Соціологія.  Методичні  вказівки.  Індивідуальний  план  вивчення
дисципліни. Одеса: ОДАУ, 2019.  20 с. (Протокол ЗК № 7 від 04.02.19).
3.Федорова І.В. Історія України. Методичний посібник для студентів денної і заочної
форм навчання. Індивідуальний план вивчення дисципліни. Одеса: ОДАУ, 2020.  48 с.
(Протокол ЗК № 10 від 27.01.20).
4. Федорова І.В. Історія України: методичні вказівки для підготовки до семінарських
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої  освіти  спеціальностей  051 Економіка,  071  Облік  і  оподаткування,  073
Менеджмент,  193  Геодезія  і  землеустрій,  201  Агрономія,  202  Захист  і  карантин
рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 204 Технологія виробництва і переробки
продукції  тваринництва,  208 Агроінженерія.  Одеса:  ОДАУ, 2021.  32 с. (Протокол
НМР № 2 від 4.10.21).
5. Чебан О.М., Федорова І.В. Історія української культури. Методичні вказівки для
підготовки до семінарських  занять  та  самостійної  роботи здобувачів  вищої  освіти
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  спеціальностей  051 Економіка,  071
Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 193 Геодезія і землеустрій, 201 Агрономія,
202 Захист і  карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва, 208 Агроінженерія. Одеса: ОДАУ,
2021. 42 с. (Протокол НМР № 2 від 4.10.21).
6.  Федорова  І.В. Психологія.  Методичні  вказівки  для  підготовки  до  семінарських
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальностей  051 Економіка, 073 Менеджмент. Одеса: ОДАУ, 2021.
26 с. (Протокол НМР № 2 від 4.10.21).
7.  Федорова  І.В. Соціологія.  Методичні  вказівки  для  підготовки  до  семінарських
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої  освіти спеціальності  051 Економіка. Одеса:  ОДАУ, 2021.  24 с. (Протокол
НМР № 2 від 4.10.21).



8. Федорова І.В., Мельник Ю.П. Історія України. Методичні вказівки для підготовки
до  семінарського  заняття  та  самостійної  роботи  з  теми:  «Україна  в  період  польсько-

литовської колонізації (ХІV-першої 112іж . ХVІІ 112іж.)» для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 073 «Менеджмент», 193 «Геодезія і землеустрій», 201 «Агрономія»,
202  «Захист  і  карантин  рослин»,  203  «Садівництво  та  виноградарство», 204
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 208 «Агроінженерія».
Одеса: ОДАУ, 2022. 17 с. (Протокол НМР № 5 від 11.04.22).

п 38.12 
1. Федорова І.В. Розвиток аграрної освіти Півдня України на початку ХХ століття: до
100-ліття  заснування  Одеського  державного  аграрного  університету.  Науковий
журнал «Молодий вчений». Херсон, 2018. № 4 (56), квітень 2018. С. 22-26. URL:
http  ://  molodyvcheny  .  in  .  ua  /  files  /  journal  /2018/4/6.  pdf  
2. Ногінська А.О., Федорова І.В. Педагогічні інновації в підготовці студентів-аграріїв.
Сучасний рух науки: матеріали ІІ міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпро, 28-29 
червня 2018 р.). Дніпро, 2018.  С. 286-289.  URL: 
http  ://  elibrary  .  kubg  .  edu  .  ua  /  id  /  eprint  /25297/1/  O  _  Sakaliuk  _  SRN  .  pdf  
3. Федорова І.В., Тарасенко Н. Вплив засобів масової інформації на поведінку людини
у суспільстві.  Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:
зб.  Наук.  Праць.   Переяслав-Хмельницький,  2018.  Вип.  46.  С.  115-118.  URL:
http://confscience.webnode.com.ua
4  .     Федорова І.В.  Розвиток культури й освіти в Українській Народній Республіці. 
Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в 
геополітичному просторі. «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-
річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР»:   матеріали  ХІІІ міжн. Наук. Конф. (Миколаїв,  
6-9 червня 2019 р.). Миколаїв, 2019. С.42-44.  URL: 
http://dspace.chmnu.edu.ua/handle/123456789/289?mode=full 
5.  Федорова  І.В.,  Мединська  Д.В.  Соціальна  відповідальність  під  час  карантину в
умовах  пандемії  COVID-19.  Українознавчий  вимір  у  сучасній  науці:  гуманітарний
аспект:  матеріали  V всеукр.  Наук.-практ.  Конф.  (Миколаїв,  30  квітня  2020  р.).
Миколаїв, 2020. С. 57-59
6. Ногінська А.О., Чебан О.М., Федорова І.В., Роль елективного курсу при підготовці
магістрів-аграріїв  ОДАУ.  Українознавчий  вимір  у  сучасній  науці:  гуманітарний
аспект:  матеріали  V всеукр.  Наук.-практ.  Конф.  (  Миколаїв,  30 квітня  2020  р.).
Миколаїв, 2020. С. 13-15.
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7.  Кошельник  К.В.,  Федорова  І.В.  Вплив  соціокультурної  діяльності  людини  на
трансформацію  економічного,  соціального  і  культурного  життя  суспільства.
Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства: матераіли 113іж
нар. Наук.-практ. Конф. (Харків,  27 січня 2021 р.).  Харків, 2021. С. 10 – 12.  URL:
https  ://  www  .  newroute  .  org  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /2021/01/%  E  2%84%96-1.  pdf  
8. І. Fedorova, O. Cheban, Y. Melnik AGRICULTURAL EDUCATION OF SOUTHERN 
UKRAINE POLICY.  V Міжнародний Євразійський конгрес сільського господарства 
та природничих наук 23 жовтня 2021 року. м. Одеса. ОДАУ. С. 119-121.
9. Мацуєва Д., Федорова І. Тернистий шлях української культури . Українознавчий 
вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали VІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 29 квітня 2022 р., м. Миколаїв. Миколаїв: МНАУ, 2022. С. 
79-82.
10. Федорова І.В., Поплавська Т.М. Метафізика серця Григорія Сковороди.  
Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та 
науковців «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (Одеса, 
20-21 травня 2022 р.). Одеса:  Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2022. С. 120-122.
11. Чебан О., Федорова І. Григорій Сковорода: діалог століть. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні рецепції світоглядно-
ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди» (Полтава, 2 – 4 грудня 2022 р.). Полтава: 
НУ Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, 2022. С.64-68.
12. Федорова І.В., ПоплавськаТ.М. Інтегральний підхід до вивчення історії України в 
Одеському державному аграрному університеті.
Сучасна студентська історична наука: візії та напрями : зб. матер. Всеукр. наук.-
практ. студ. конф., 9 грудня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 
С.155-157.
13.Федорова І. В. Філософія щастя Григорія Сковороди: морально-етичний аспект. 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальність 
філософських та освітніх ідей Григорія Сковороди у XXI столітті» (23 листопада 
2022 року). Одеса: ОНМА iменi А. В. Нежданової, 2022. С. 144-146.
14.  Федорова  І.В.,  Поплавська  Т.М.  Холіцистичні  стратегії  пізнання  як  проблема
філософії освіти. Global science and education in the modern realitis. jule, 2022. c.93-97
Режим  доступу:  ЦІЛІСНІ  СТРАТЕГІЇ  ПІЗНАННЯ  ЯК  ПРОБЛЕМА  ФІЛОСОФІЇ
ОСВІТИ | Матеріали конференції   Sworld  -  US   (  proconference  .  org  )     
П.38.14
1.  Керівництво  постійно  діючим  студентським  науковим  гуртком

https://www.proconference.org/index.php/usc/article/view/usc11-01-010
https://www.proconference.org/index.php/usc/article/view/usc11-01-010
https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/%E2%84%96-1.pdf
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Підвищення кваліфікації: 
Одеський  регіональний  інститут  державного  управління  Національної  академії
державного управління при Президентові України, кафедра української та іноземних
мов.  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  02.03.2020-02.05.2020,   180  годин.
Довідка №01-06-218/0/20/481-3 від 13.05.2020 р.
Одеський  регіональний  інститут  державного  управління  Національної  академії
державного управління при Президентові  України,  диплом магістра з відзнакою за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Диплом магістра М20
№ 137683 від 31 грудня 2020 р.

Рівень наукової  та  професійної  активності  відповідає  4 пунктам ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.4, 38.11, 38.12. 
п.38.1. 
 1.  Коваленко  О.  А.  Екзистенційний  зміст  основних  ідей  в  інтимно-медитативній
ліриці Т. Г. Шевченка. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і
науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск СХХХХII (142).
С.107-115
2.  Сидоренко  О.П.,  Коваленко  О.А.,  Розова  Т.В. Український  кордоцентризм:
історія та сучасність. – Науковий вісник. Київський національний університет
ім. М.П. Драгоманова, вип. 148(№ 9), ч.2. Київ: видавництво «Гілея», 2019.  с.
124-132.
3. Сидоренко О.П., Макуха С.М., Коваленко О.А. Діалектика раціональності та
економічної ефективності: проблеми, здобутки, можливі шляхи вирішення. –
Вісник соціально-економічних досліджень № 2-3(70-71). Одеса: ОНЕУ, 2019. –
с. 11-19.
4.  Сидоренко  О.П.,  Коваленко  О.А.,  Розова  Т.В.  1845  рік  у  творчості  Т.Г.
Шевченка: філософські роздуми. – Науковий вісник. Київський національний
університет ім.  М.П. Драгоманова,  вип.  150(№ 11),  ч.  2.  Київ:  видавництво
«Гілея», 2019. – с. 103-110.
5.Сидоренко  О.  П.,  Макуха  С.  М.,  Коваленко  О.  А.  Раціональність  як
філософська проблема та дієвий чинник формування економіки знань. Вісник
соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова
(голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет.



від 12.11.2008
р.)

Вчене звання –
доцент кафедри
української та
іноземних мов

(12 ДЦ №032748
від 26.10.2012р.)

2020. № 1 (72). С. 9–24.
6.  Сидоренко О.П.,  Коваленко О.А.,  Розова Т.В.  Філософія розвитку історії
України  в  ранній  творчості  Т.  Шевченка.  –  Науковий  вісник.  Київський
національний університет  ім.  М.П.  Драгоманова,  вип.  153(№ 2),  ч.  2.  Київ:
видавництво «Гілея», 2020.  с. 356-360.
7.  Коваленко  О.  А.,  Ханецька  А.  О.  Проблеми  викладання  навчальної
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів
освіти  економічних  спеціальностей  закладів  вищої  освіти.  Український
журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 140-146.
8. Ніколюк О.В, Коваленко О.А., Орлова В.О. Збалансування ринку праці в
контексті забезпечення якості надання освітніх послуг. Інвестиції: практика та
досвід. № 22, 2022. С.25-30.

38.4
1. Сидоренко О.П., Коваленко О.А., Чебан О.М. Історія української культури:
Методичні  рекомендації  для  підготовки  до  семінарських  занять  та
самостійного  вивчення  студентами  програмного  матеріалу  з  навчальної
дисципліни.  Для студентів денної  та заочної  форм навчання.  Одеса:  ОДАУ,
2019. 40 с.
2.Сидоренко О.П., Коваленко О.А., Чебан О.М. Історія  української культури:
навчально-методичний  посібник  з  тестовими  завданнями  до  семінарських
занять  для  здобувачів  освітнього  ступеню  «бакалавр»  усіх  спеціальностей.
Одеса: ОДАУ, 2019.  76 с.
3. Чебан О.М., Сидоренко О.П., Коваленко О.А. Історія української культури:
Методичні  рекомендації  для  підготовки  до  семінарських  занять  та
самостійного  вивчення  студентами  програмного  матеріалу  з  навчальної
дисципліни.  Для студентів денної  та заочної  форм навчання.  Одеса:  ОДАУ,
2019. 40 с. 
4. Чебан О.М., Сидоренко О.П., Коваленко О.А. Історія української культури:
навчально-методичний  посібник  з  тестовими  завданнями  до  семінарських
занять  для  здобувачів  освітнього  ступеню  «бакалавр»  усіх  спеціальностей.
Одеса: ОДАУ, 2019. 76 с.
5. Чебан О.М., Коваленко О.А., Сидоренко О.П. Етика ділового спілкування.



Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять для студентів
денної  і  заочної  форм  навчання  (для  студентів  інженерно-економічного
факультету). Одеса: ОДАУ, 2020.  34 с.

38.11
Науковий  консультант  Наукового  центру  «Інститут  виноградарства  і
виноробства  ім.  В.Є.  Таїрова  з  01  вересня  2019  р.  по  теперішній  час   на
безоплатних умовах

38.12
1. Коваленко О. А. Психологічний конфлікт у ліричних творах Т. Шевченка.
Орбіти  художнього  слова:  Всеукраїнська  наукова  конференція,  присвячена
100-річчю  доктора  філологічних  наук,  професора  Григорія  Андрійовича
В’язовського, яка відбулася 4-5 квітня 2019р.
2.Коваленко  О.А.  Загальні  функції  управління  і  функції  управління
інноваційною  діяльністю  НПП  у  вищій  школі:  5  Всеукраїнська  науково-
практична конференція "Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний
аспект"(30.04.20. Миколаївський НАУ) .
3.Коваленко  О.А.  Розвиток  механізмів  державного  управління
нововведеннями  в  системі  вищої  освіти.  Публічне  управління:  традиції,
інновації,  глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ.  конф. за
міжнар. участю. (до 25-річчя заснування інституту). 9 жовтня  2020 р.  Одеса :
ОРІДУ НАДУ, 2020. с.149-150.
4.Коваленко  О.А.  Професійно-педагогічна  компетентність  сучасного  викладача.
Менеджмент  ХХІ  століття:  проблеми  і  перспективи:  матеріали  Х  Всеукраїнської
науково-практичної  конференції,  22  жовтня  2020  р.  Умань  :  ВПЦ  «Візаві»,  2020.
с.202-205.
5.Коваленко   О.А.  Ханецька  А.О.  Формування  мовно-мовленнєвих
компетенцій  у  процесі  вивчення  предмету  «українська  мова  фахового
спрямування»  матеріали  ІV  Всеукраїнської  інтернет-конференції,  м.  Умань,
квітень 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 
6. Коваленко О. А., А. Ханецька А. О. Асоціативний експеримент як спосіб
дослідження  лексики.  Проблеми  лінгвістики  й  методики  викладання  мов  у
контексті  входження  України  в  Європейський  простір:  матеріали  ІV



Всеукраїнської  інтернет-конференції,  м.  Умань,  06  квітня  2022  р.  Умань  :
Видавець «Сочінський М. М.», 2022. С. 30-33. (0,12 д.а.)
7.Коваленко О. А., А. Ханецька А. О. Осмислення української історії в ранній
творчості Т. Шевченка. Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний
аспект. VІ науково-практична конференція, м. Миколаїв, 29.04.22. Миколаїв.
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Підвищення кваліфікації: 
-  Вищий  професійний  державний  університеті  (Республіка  Польща):
сертифікат  про  підвищення  кваліфікації;  дата  видача  –  25.02.2019р.;  тема
«Підвищення  рівня  професійного  викладання  навчальних  дисциплін  та
організації навчального процесу із урахуванням міжнародного досвіду»; обсяг
– 180 годин (6 ECTS)
- Харківський національний технічний університет сільського господарства м.
П. Василенка: свідоцтво про підвищення кваліфікації (СПК № 00493741/1174-
20);  дата  видачі  –  24.12.2020р.  Тема  «Розширення  професійних
компетентностей у сфері викладання облікових дисциплін та удосконалення
організаційно-управлінських навиків забезпечення роботи кафедри»; обсяг –
180 годин (6 ECTS).
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет  (04.11.2021р.  –
05.11.2021р.).  Свідоцтво  №  СС  00493020/000057-21,  тема:  «Вдосконалення
методики  організації  та  проведення  занять  з  освітніх  компонент:
«Оподаткування суб’єктів господарювання»,  «Податки і  податкова система»
«Аудит», «Організація і методика аудиту». Обсяг – 90 годин (3 ЕСТS );
- Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат,  60  годин.
Сертифікат виданий 15.02.2022 р.;
-Дніпровський  державний  аграрно-економічний  університет  (19.09.2022р  –
18.11.2022р.).  Свідоцтво  №  ПК  00493675/049108-22.  Тема: «Розширення
професійних  компетентностей  та  удосконалення  методики  викладання
освітніх  компонент  у  сфері  облікових  і  економічних  дисциплін
(«Менеджмент»,  «Маркетинг», «Соціальна відповідальність бізнесу»; обсяг -
180 годин (6 ECTS).
Рівень наукової та професійної активності відповідає 9 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
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38.1, 38.3, 38.4,  38.7, 38.8, 38.9, 38.11,38.12, 38.14
п.38.1. 
1.  Крюкова І.О.  Теоретико-методичні  та  практичні  аспекти  маркетингового

аудиту аграрних формувань.  Вісник СНАУ. 2020. №. 1. С. 9-14.  (категорія В)
URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/issue/view/8
2. Гривківська О.В., Крюкова І.О., Поліщук Н.В. Податкова політика України.
Економіка  і  управління.  2020.  №  1(85).  С.  13-18.  URL:
https://e-u.edu.ua/ua/nauka/zhurnal-z-ekonomichnih-nauk-ekonomika-i-upravlinnja/
3.  Крюкова  І.О.,  Цуркан  О.В.  Єдиний  податок  бізнес-суб’єктів  аграрного
сектору: сучасний  стан та тенденції оподаткування. Вісник ХНАУ. 2020. № 1.
С. 199-208. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN
=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkhnau_
ekon_2020_1_19
4. Крюкова І.О. Сучасний  стан та тенденції розвитку ринку тваринництва в
Україні.  Актуальні  проблеми  інноваційної  економіки.  2020.  №  2.  С.  22-28.
(Категорія В). URL: http://apie.org.ua/uk/publications-uk/2020-2/
5.Крюкова  І.О.,  Степаненко  С.В.  Ефективність  вітчизняного  агробізнесу
бізнесу у призмі пріоритетів сталого розвитку. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 3-12.
(Категорія В). URL: http://www.agrosvit.info/
6.  Крюкова  І.О.,  Пантелеєв В.П.,  Мінакова С.М.,  Калина Т.Є.  The  export

potential of the agrarian sector of Ukraine in a competitive environment. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Т. 3 № 26. С. 196-
207.  (Категорія А).   URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/issue/view/27

п. 38.3.
1.  Маренич  Т.Г.,  Красноруцький  О.О.,  Крюкова  І.О.   Методологія  і

організація  наукових  досліджень  в  обліку  та  аудиті:  Навчальний  посібник
студентам  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  денної  та  заочної
форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Харків: «Стильна
типографія», 2020. 225с. (Особ. внесок –1,5 др. арк.)
2.  Крюкова  І.О., Стоянова-Коваль  С.С.,  Гнатьєва  Т.М.,  Маренич  Т.Г.
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / за ред. І.О.

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/issue/view/27
https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/issue/view/8


Крюкової. Одеса: ОДАУ, 2020. 266с. (Особ. внесок –1,5 др. арк.)
п. 38.4
1. Крюкова І.О. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинговий аудит» для

здобувачів  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  спеціальностей  071   «Облік  і
оподаткування»  галузі  знань  07  «Управління  та  адміністрування»  та  051
«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Одеса: ОДАУ,
2021. 46с. (Протокол № 1 від 04.10.2021р.)

2.  Крюкова  І.О.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Маркетинговий
аудит»  для  проведення  практичних  (семінарських)  занять  для  здобувачів
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 071  «Облік і  оподаткування»
галузі  знань  07 «Управління  та  адміністрування»  та  051 «Економіка»  галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Одеса: ОДАУ, 2021. 33с. (Протокол
№ 1 від 04.10.2021р.)

3.  Методичні  рекомендації  з  дисципліни  «Маркетинговий  аудит»  для
самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей
071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
та 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Одеса:
ОДАУ, 2021. 30с. (Протокол № 1 від 04.10.2021р.)
п. 38.7
1.Член  постійної  спеціалізованої  вченої  ради  Д  64.832.02  у  Харківському
національному технічному університеті  сільського господарства імені Петра
Василенка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  економічних  наук  за
спеціальностями  08.00.04  «Економіка  та  управління  підприємствами  (за
видами економічної діяльності (2015-2019р.). 
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Кравченко Ольги Михайлівни
«Механізми  гармонізації  економічних  відносин  сільськогосподарських
підприємств з суб’єктами ринку продукції тваринництва», подану на здобуття
наукового  ступеня  доктора  економічних  наук  за  спеціальністю  08.00.04
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
18 жовтня 2020 р.
п.38.8

1.Науковий  керівник  наукової  теми  «Науково-методологічні  засади



обліково-аудиторського  забезпечення  конкурентоспроможного
підприємництва». Державний реєстраційний номер 0115 U 001369.  (2016-2020
рр.)

2.Науковий  керівник  наукової  теми  «Перспективи  розвитку  обліку,
контролю  і  оподаткування  в  умовах  трансформації  економічних  процесів».
Державний  реєстраційний  номер  держаної  реєстрації  0121U110384.  (2021-
2026рр).

3.  Член  редакційної  колегії  наукового  видання  «Аграрний  вісник
Причорномор’я., включеного до переліку наукових фахових видань України
(2018-2019 р.).
п. 38.9
1.   10.12.2018р.  –  12.12.2018р.  Експерт  з  проведення  акредитаційної
експертизи  спеціальності  071  «Облік  і  оподаткування»  освітнього  ступеня
«Магістр»  у  Національному  аерокосмічному  університеті  ім.  М.Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
п.38.11
Наукове консультування ТОВ «ЕКО ЛЕНД.» (м. Київ) (Наявність  договору із
ОДАУ, довідка № 01/06-21.1 від 01.06.2021р.).
п 38.12
1.  Крюкова  І.О.  Роль  і  значення  аудиту  у  сучасній  практиці.  Матеріли  ІV
Всеукраїнській  науково-практичній  інтернет-конференції  «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-
орієнтованій  системі  управління  підприємством»  (м.  Полтава  31  березня
2021р.). Полтава, 2021. С. 535-538.
2.  Крюкова  І.О.  Сучасні  проблеми  обліково-аналітичної  підтримки
маркетингового  аудиту  бізнес-суб’єктів  аграрної  економіки.  Матеріали
Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції  «Основні  напрями
удосконалення  бухгалтерського  обліку,  аудиту  та  оподаткування  в  умовах
євроінтеграції (м. Харків, 28 травня 2019р.). ХНТУСГ, 2019. С. 95-97.
3.  Крюкова І.О.  Податкові  потоки в  Одеській  області:  основні  тенденції  та
показники.  Матеріали  ІІ  Всеукраїнській  науково-практичній  інтернет-
конференції «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту
та  оподаткування  в  умовах  євроінтеграції»  (м.  Харків,  ХНТУСГ  ім.  П.



Василенка, 15 травня 2020р.). С. 151-153.
4.  Крюкова  І.  О.  Роль  і  місце  Одещини  у  формуванні  податкових  потоків
держави / І.О. Крюкова // Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: тези доп.
І  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  НПП  та  молодих  науковців  (м.  Одеса,  13-14
квітня  2021  р.). ОДАУ.  С.  441-444. URL:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3584
5.Kryukova  I.   Dominants  of  sustainable  development  of  agriculture  and  rural
territories  in  Ukraine. Матеріали  IV  Міжнародної науково-практичної
конференції «Аctual  problems  of  practice  and  science  and  methods  of  their
solution» (м. Мілан, Італія, 31.01-02.02.2022р.). Milan, Italy. Рр. 145-152.
6. Крюкова І.О., Гнатьєва Т.М. Інформаційно-аналітична підтримка цифрового
агроменеджменту. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (м. Одеса, ОНПУ, 27
травня 2022р.). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2022. С.
132-134. URL:  https://economics.net.ua/conf-m
7.Крюкова І.О. Звітність зі сталого розвитку бізнес суб’єктів аграрної сфери:
нові  вимоги.  Матеріали  VI  Міжнародної  науково-практичної  конференції
«Управління  розвитком  соціально-економічних  систем»  (м.  Харків,
Державний  біотехнологій  університет,  15-16  червня  2022  р.).  Харків:  ДБУ,
2022. С. 132-134.
п.38.14
Науковий керівник наукової роботи здобувача другого (магістерського) рівня
вищої освіти, що зайняла ІІ місце у  ІІІ Міжнародному конкурсі студентських
науково-дослідних робіт з економіці (Комратський державний університет, 30
листопада 2021р.)
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Підвищення кваліфікації: 
- Одеський національний економічний університет; сертифікат №5 від 09.11.2021 р.;
Тема:  «Методологія  наукових  досліджень   управління  бізнес-процесами  у  сфері
виробничої,  зовнішньоекономічної  та  маркетингової  діяльності  суб’єктів
господарювання»; 180 годин (6 ECTS).
- Університет Collegium Civitas у місті Варшава, Польща; сертифікат №157/2020 від
18.12.2020  р.;  тема:  «Інтернаціоналізація  вищої  освіти.  Організація  навчального
процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»; 180
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2014 р.
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годин (6 ECTS).
-  Національний університет біоресурсів і  природокористування України;  свідоцтво
СС  00493706/007433-18  від  28.10.2018  р.;  тема  «Роль  навчальної  дисципліни
«Маркетинг» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної
сфери»; 120 годин (4 ECTS).
- Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних інновацій - стратегічне партнерство!», що
фінансується  Європейською  Комісією  в  рамках  програми  «EU4Youth  -  Сприяння
зайнятості  молоді  та  соціальним  змінам  через  соціальне  підприємництво»,
розроблений  у  партнерстві  з  Фундацією  «Алетурь  дє  Вой»  Румунія,  Асоціацією
Транскордонного Співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», Румунія, Фундацією
Єкоул Чєрнобилулуй, Р. Молдова та Агентством Транскордонного Співробітництва
та Європейської Інтеграції, Р. Молдова. Сертифікат №072/
04.12.2020. Тема «Соціальне підприємництво». 24 години (0,8 ECTS).
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології  навчання».
Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.  Сертифікат  №
00493008/00000153-22. Обсяг – 90 годин (3 ECTS).
-Онлайн-тренінг  «Можливості  yuotube для  освіти.  Сертифікат  ОТМЮО-01214  від
29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Прослухала  курс лекцій та  успішно пройшла тестування  на національні  онлайн-
платформі Дія.Цифрова освіта, за на ступними курсами: 
Цифрограм  2.0.  (Національний  тест  з  цифрової  грамотності,  систематизований  за
сферами  знань  європейської  рамки  цифрових  компетентностей  DigComp.  2.1  для
громадян) (Електронний сертифікат від 03.12.2021); 
Почати бізнес Креативна індустрія. (0,1 кредита ЄКТС) (Електронний сертифікат від
07.12.2021).

Рівень наукової та професійної активності відповідає  10 пунктам ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.12, 38.14, 38.19. 
п.38.1. 
1. Запша Г.М., Писаренко В.В.,  Лишенко М.А.,  Кукса І.М. Моделювання системи
фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за
маркетингових  змін  конкурентного  міжнародного  середовища  в  умовах
діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.
4  (251).  –  К.,  2022.  117  с.  С.  91-98.
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http://dndiime.org/wp-content/uploads/2022/08/4_2022.pdf
2.Сахацький  М.П.,  Запша  Г.М. Розвиток  маркетингу  інновацій  суб’єктами
господарювання аграрного сектора економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 30.
URL: https://cutt.ly/YTpS4N3
3. Пармакли  Д.М.,  Запша  Г.Н., Бахчиванжи  Л.А.  Методические  аспекты  анализа
результативности  маркетинговой  деяльности  предприятий  перерабатывающей
промышленности в сфере внешней торговли. Економіка та суспільство. 2021. № 32.
DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-41
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/787  
4.Сахацький  М.  П.,  Запша  Г.  М., Сахацький  М.  М.,  Дідур  Г.  І.,  Клочан  І.  В.
Модернізація  виробничо-господарської  діяльності  підприємств  та  фермерських
господарств  аграрного сектора  в  умовах інституційних трансформацій.  Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  Випуск 5(40).  2021.  (Web of
Science) https://cutt.ly/OTpS9uJ 
5.Запша  Г.  М., Орлова-Курилова  О.  В.,  Лімаренко  С.  М.,  Яцун  А.  Г.  Ресурсне
забезпечення ефективності стратегічного управління інноваційною інфраструктурою
у  формуванні  конкурентних  переваг  та  соціально-економічних  гарантій  в  умовах
глобалізації  економіки.  Центральноукраїнський науковий вісник.  Серія  "Економічні
науки". 2021. №6(39). С. 9-16. https://cutt.ly/3TzQcwD 
6.Запша  Г.  М.,  Дідур  Г.  І.,  Рощін  І.  Г.  Теоретико-методологічне  забезпечення
сучасного  менеджменту.  Науково-практичний  журнал  «Проблеми  інноваційно-
інвестиційного розвитку». 2021. №25. С.4-15.   (категорія В)
https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1     
7.Sakhatskyi M.P.,  Zapsha H.M., Sakhatskyi P.M Marketing development of innovative
products.  International  agriculture  and  natural  sciences  congress.  Selkchu  University,
Odessa State Agrarian University, Kyrgyz-Turkish Manas Yniversity 30.10.2020. С. 521-
526.
https://online.agrieurasia.com/pdf/tammetin_kitabi.pdf 
8. Sakhatskyi MP, Zapsha HM, Sakhatskyi PM. Methods and tools of innovative 
marketing. International agriculture and natural sciences congress. Selkchu University, 
Odessa State Agrarian University, Kyrgyz-Turkish Manas Yniversity 23-24.10.2021. С. 
141-145. https://agrieurasia.com/pdf/Metin_Tam.pdf
9.Сахацький М.П.,  Запша Г.М., Сахацький П.М. Науково-економічне забезпечення
інвестування  аграрного  сектору  та  його  економічної  результативності.  Економіка
АПК. 2020. №11. С.30-38. (категорія В)
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п. 38.3. 
1. Запша  Г.М.  Управління  виробничою  та  зовнішньоекономічною  діяльністю
підприємств:  сутність,  компоненти  та  взаємозвязки  /  Казанджі  А.В.,  Запша  Г.М.,
Сахацький  М.П.,  Гордійчук  Є.Г.  Організаційно-економічні  напрями  розвитку
підприємств олійно-жирової галузі України: монографія.  Одеса: ОДАУ, 2020. 231 с.
(особистий внесок - редагування, вступ, р. 1, п. 1.1, 1.2 – 1,5 др.арк.).
2.Логістика:  навчальний  посібник  /  авт.:  Г.  М.  Запша,  М.П.  Сахацький,  О.  І.
Мельничук [та ін.]; за ред. Г. М. Запши, М. П. Сахацького, О. І. Мельничук; Одес.
держ. агр. ун-т. - Одеса: Астропринт, 2020. - 314 с. (особистий внесок - редагування,
вступ, т. 1, п. 1.1, 1.2; т. 2, п.2.1 – 1,0 др.арк.).
3.Аграрний  менеджмент  :  практикум  :  навч.  посіб.  /  за  ред.  Г.  М.  Запши,  В.  Г.
Курносенка,  М.  П.  Сахацького;  Одес.  держ.  аграр.  ун-т,  каф.  менеджменту.  –  О.  :
Інтерпрінт, 2017. – 268 с. (Особ. внесок –1,5 др. арк.)
п. 38.4
1.Запша Г.М.  Зовнішньоекономічна діяльність  підприємства:  Методичні  вказівки з
практичних занять для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності  051  «Економіка».-
Одеса:ОДАУ,2021. 25с. (протокол №1 від 30.08. 2021)
2.  Запша  Г.М.  Зовнішньоекономічна  діяльність  підприємства:  Робочий  зошит  з
практичних занять для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності  051  «Економіка».-
Одеса:ОДАУ,2021. (Модуль 1) 20 с. (протокол №1 від 30.08. 2021)
3.  Запша  Г.М.  Зовнішньоекономічна  діяльність  підприємства:  Робочий  зошит  з
практичних занять для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності  051  «Економіка».-
Одеса:ОДАУ,2021. (Модуль 2) 20 с. (протокол №1 від 30.08. 2021)
4. Запша Г.М., Сахацький М.П. Маркетинг: Методичні вказівки з практичних занять
для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності  051  «Економіка».- Одеса:ОДАУ,2021.
35 с. (протокол №2 від 06.09. 2021)
5. Запша Г.М., Сахацький М.П. Маркетинг: Робочий зошит для практичних занять для
для  здобувачів  ОС  «бакалавр»  спеціальності   051   «Економіка»  (модуль1).-
Одеса:ОДАУ,2021. 20 с. (протокол №2 від 06.09. 2021)
6. Запша Г.М., Сахацький М.П. Маркетинг: Робочий зошит для практичних занять для
здобувачів  ОС  «бакалавр»  спеціальності   051   «Економіка»  (модуль  2).-
Одеса:ОДАУ,2021. 20 с. (протокол №2 від 06.09. 2021)
п. 38.6
Під  науковим  консультуванням  одержали  документ  про  присудження  наукового
ступеня кандидата економічних наук :
1.  Казанджі  Альона  Вікторівна,  тема  дисертації:   «Управління  виробничою  та



зовнішньоекономічною  діяльністю  підприємств  олійно-жирового  комплексу
України». Захист відбувся 11 грудня 2019 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету за адресою: 54020,
м. Миколаїв , вул. Георгія Гонгадзе, 9.
п. 38.7
1.Член постійної спеціалізованої вченої ради К 41.051.11  в Одеському національному
університеті  імені  І.  І.  Мечникова  з  правом прийняття до розгляду та  проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальностями  08.00.03  «Економіка  та  управління  національним  господарством»
08.00.04  «Економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної
діяльності)»(2018-2019 р.). 
2.Член  постійної  спеціалізованої  вченої  ради  (Д41.051.11  економічні  науки)  в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
економічних  наук  за  спеціальностями  08.00.03  «Економіка  та  управління
національним господарством»  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)»(2019-2021 р.). 
3.Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Самофатової  Вікторії  Анатоліївни
«Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону», подану
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 –
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 5 жовтня 2018 р.
4.Офіційний  опонент  на  дисертаційну  роботу  Бескупської  Олени  Володимирівни
«Управління  еколого-економічною  діяльністю  підприємств  олійно-жирової
промисловості», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, 21 грудня  2021
р.
п.38.8
1.Науковий  керівник  наукової  теми  «Розвиток  менеджменту  та  маркетингу  в
аграрному секторі економіки України в умовах економічної глобалізації» Державний
реєстраційний номер 0115U007157   (2016-2020 рр.)
2.Науковий  керівник  наукової  теми  «Забезпечення  соціо-еколого-економічного
розвитку  агропромислового  виробництва  та  сільських  територій  на  засадах
інноваційного  менеджменту  та  маркетингу»  Державний  реєстраційний  номер
0121U109628   (01.2021-01.2026 рр.)
3.Відповідальний  редактор  наукового  видання  «Аграрний  вісник  Причорномор’я»,
включеного до переліку наукових фахових видань України (2018-2019 р.).



4.  Член редакційної  колегії  збірника  наукових праць «Ринкова  економіка:  сучасна
теорія  і  практика  управління»  (Одеський  національний  університет  імені  І.І.
Мечникова). Входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук (категорія "Б"; економічні науки) на підставі Наказу Міністерства
освіти  та  науки  України  №  612  від  07.05.2019
року .http://rinek.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-5
п. 38.9 
1.  30  травня  –  1  червня  2018  р.  Голова  експертної  комісії  МОН  України  з
акредитаційної  експертизи  освітньо-професійної  програми  «Менеджмент»
спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у
Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені
Петра Василенка (наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2018 року
№723-л)
2.  20-22  листопада  2019  р.  Член  експертної  групи  Національного  агентства  з
забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх
програм  за  спеціальністю  073  «Менеджмент»  за  другим  рівнем  вищої  освіти  в
Уманському національному університеті садівництва.
3. 9-11 квітня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм за
спеціальністю 073 «Менеджмент» за другим рівнем вищої освіти в Національному
технічному  університеті  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського» (Наказ №584-Е від 31 березня 2020 р.).
4.  17-19  червня  2020  р.  Член  експертної  групи  Національного  агентства  з
забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх
програм в Національному університеті водного господарства та природокористування
(м. Рівне). (Наказ №928-Е від 2 червня 2020 р.).
5. 20-22 липня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми  за
спеціальністю  073  «Менеджмент»  за  третім  рівнем  вищої  освіти  в  Харківському
національному університеті  ім.  В.Н.  Каразіна  (м.  Харків).  (Наказ  №1036-Е  від  26
червня 2020 р.).
6.  07-09  жовтня  2020  р.  Член  експертної  групи  Національного  агентства  з
забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми  за  спеціальністю  075  «Маркетинг»  за   другим  рівнем  вищої  освіти  у
Львівському  національному  університеті  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій

http://rinek.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-5


імені С.З. Ґжицького (м. Львів). (Наказ № 1387-Е від 28 вересня 2020 р.).
7.  15-17  березня  2021  р.  Член  експертної  групи  Національного  агентства  з
забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми за  спеціальністю 073 «Менеджмент» за   першим рівнем вищої  освіти  у
Луганському національному аграрному університеті (м. Старобільськ). (Наказ № 408-
Е від 26 лютого 2021 р.).
п 38.12
1.  Запша  Г.М., Дяжур К.А. Методичне  забезпечення  управління  соціально-
трудовими  відносинами  в  аграрному  секторі  економіки.  Сучасний  менеджмент  в
агробізнесі:  проблеми  та  рішення:  матеріали  Міжвузівської  наук.-практ.  Інтернет-
конф. за міжнар. участю (м. Одеса, 24 червня 2019 р.). Одеса, ОДАУ. 2019. 230 с. С.
215-217 (0,12 д.а.)
2.  Сахацький М.П.,  Запша Г.М. Управління розвитком маркетингового потенціалу
підприємства.  Перспективні  форми  організації  господарської  діяльності  на  селі:
Збірник  матеріалів Сімнадцятого  Конг.  вчених  економістів-аграрників  та
Міжнародної науково-практичної конференції. К.:ННЦ «ІАЕ», 2019. С. 298-300. (0,12
д.а.)
3.  MP Sakhatskyi,  HM Zapsha,  PM Sakhatskyi  Marketing  development  of  innovative
products.  International  agriculture  and  natural  sciences  congress.  Selkchu  University,
Odessa  State  Agrarian  University,   Kyrgyz-Turkish  Manas  Yniversity   30.10.2020
(http://agrieurasia.com/EN/poster_papers/)
4. Сахацький М.П.,  Запша Г.М., Сахацький М.М. Особливі економічні інструменти
інноваційного  маркетингу Матеріали  V  міжнародної  науково-практичної  Інтернет
конференції  «Сучасні  тенденції  економічного  розвитку  регіонів:  теоретичні  та
прикладні аспекти». Одеса 12-13 травня 2022 р. ОДАБА, 2022. С. 49-51.
5. Павленко-Дідур К.С., Запша Г.М. Ідеї європейської зеленої угоди та перспективи
їх  імплементації  для  розвитку  сільського  господарства  України.  Проблеми  та
перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти: Збірник матеріалів
Міжнародної  наукової-практичної  конференції,  18  листопада  2022  року.  Одеса,
ОДАУ. 2022. 419 с. С. 270-274.  https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk-
202224524.pdf
6.Сахацький  М.П.,  Запша  Г.М., Сахацький  М.М.  Управління  маркетинговими
проектами:  ретроспектива  і  перспективи.  Матеріали  ХІІІ  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Управління  проектами:  проектний  підхід  в  сучасному
менеджменті» 20-21 жовтня 2022 р. ОДАБА. С. 154-158.
п.38.14
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1.Керівництво  студенткою  Деде  Т.Г.,  яка  зайняла  друге  місце  в  IІ  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  зі  спеціальності
«Менеджмент» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м.
Київ, 23 березня 2017 року.
2. Керівництво студенткою Раділовою О.І., яка зайняла третє місце в IІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент»
у Київському національному університеті технологій та дизайну, м. Київ, 17 лютого 
2021 року.
п.38.19
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
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Підвищення кваліфікації: 
-  Празький  інститут підвищення кваліфікації;   Сертифікат  про підвищення
кваліфікації   №062018010  від  29.06.2018р.;  тема  «Розвиток  європейської
освіти, опанування навиками публікації наукових робіт в наукових журналах,
ознайомлення  з  механізмом  створення  наукових  проектів  і  грантовою
діяльністю в освітніх організаціях» обсяг – 150 годин (5 ECTS).
-  Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/005770-18;  тема
«Науково-педагогічні  та  педагогічні  працівники аграрних  ВНЗ зі  створення
електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному
процесі»; дата видачі 23.03.2018 р.; обсяг – 150 годин (5 ECTS).
-  Цзянзуський  педагогічний  університет  (м.  Сюйчжоу,  Китайська  народна
республіка);  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  №122019009  від
06.12.2019  р.;  тема:  «Розвиток  професійних  компетентностей  в  галузі
міжнародного науково-освітнього партнерства»; обсяг – 240 годин (8 ECTS).
- Академія цифрового розвитку. Курс «Цифрові технології Google для закладів
вищої, фахової передвищої освіти» (04-18 жовтня 2021р.). Сертифікат №2GW-
116 від 19 жовтня 2021р., обсяг - 30 годин (1 ЕСТS) 
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет  (04.10.2021р.  –
05.11.2021р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС 0049320/000058-21
Тема:  «Вдосконалення методики організації  та  проведення занять з освітніх
компонент», обсяг - 90 годин (3 ЕСТS). 
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат  від  15.02.2022  р.,



25.00.02  –
Механізми
державного
управління
Тема
дисертації:
«Мехaнiзми
дeржaвного
рeгулювaння
процeciв
протидiї
розвитку
тiньової
eкономiки
Укрaїни»,
2019 р.
(ДД  №009366
від  16.12.2019
р.)
Вчене звання –
професор
кафедри обліку
і
оподаткування 
(АП № 003257
від
27.09.2021р.)

обсяг - 60 годин (2 ECTS).
-  Фундація  «Зустріч»,  Ягелонський  університет  в  Кракові,  Центр  розвитку
кар’єри  ГО «Соборність»  та  Луганський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної  освіти,  підвищення  кваліфікації по  програмі  «Фінансування  та
організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід»
12 лютого 2022 р. по 20 березня 2022 р., обсяг - 180 годин (6 ECTS). Свідоцтво
про підвищення кваліфікації № SZFL-001524 від 20 березня 2022 року
-  Лектор  програми  підвищення  кваліфікації  «Забезпечення  якості  вищої
освіти:  інноваційні  методи  та  технології  навчання»,  що  проходила  з
17.05.2022-29.06.2022 в ОДАУ. Тема: «Навчальна платформа "Kahoot!»
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.
Сертифікат № 00493008/00000186-22. Обсяг – 90 годин (3 ECTS).
- Онлайн-тренінг «Можливості yuotube для освіти. Сертифікат ОТМЮО-04533
від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Академічна  доброчесність  при  підготовці  магістрів  та  здобувачів  доктора
філософії  (PhD)  в  країнах  європейського союзу та  Україні».   Програма ПК
складалась  з  12 годин лекційних  занять,  20 годин практичних занять  та  13
годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами  «Інформаційні  системі  і
технології»,  «Електронна  комерція»,  «Інформаційні  технології  в  бізнесі».
Обсяг підвищення кваліфікації: 45 годин. Сертифікат  ESN № 97592/2022  від
26.09.2022 р. 

Рівень наукової та професійної активності відповідає  9 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.11, 38.12, 38.13, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дяченко О. П., Маркова Т. Д., Євтушевська О. О. Вплив інформаційних
технологій  на  розвиток  електронної  комерції  в  світі.  Український  журнал
прикладної  економіки  та  техніки. 2021.  Том  6.  №  4.  C.  92–104.  URL:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410


2. Ingram K., Diachenko O., Halytskyi O., Nitsenko V., Romaniuk M., Zhumbei
M. Formalization of the optimal choice of the activities of agricultural enterprises
for the implementation of information and communication technologies. Financial
and credit activity: problems of theory and practice. 2022. Volume 3 (44). pp. 141-
149. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3758
3. Березовський  C.,  Дяченко  О.  Інтелектуальна  автоматизація  —
перспектива  сільського  господарства.  International  Science  Journal  of
Engineering  &  Agriculture.  Vol.  1,  No.  3,  2022,  pp.  117-132.
doi:10.46299/j.isjea.20220103.4. https://ojs.isg-journal.com/isjea/article/view/20
4. Дяченко О.П.  Основні напрями та етапи державної політики протидії
розвитку тіньової економіки в Україні.  Інвестиції:  практика і  досвід. 2018.
№1. С. 104-107. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5877&i=18
5. Дяченко  О.П.  Iмплeмeнтaцiя  мiжнaродних  cтaндaртiв  у  нaпрямку
удоcконaлeння мeхaнiзму державного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку
тiньової  eкономiки  в  Укрaїнi.  Вчені  записки  Таврійського  національного
університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Том
29  (68).  №1.  С.  70-74.
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/15.pdf
6. Дяченко  О.П.  Методологічні  підходи  до  обґрунтування  критеріїв
результативності  функціонування  механізмів  державного  регулювання
процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні. Право та державне
управління. 2018.  №  1.  С.  75-80.
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_2/14.pdf
7. Gryshova, I.; Petrova, M.; Tepavicharova, M.; Diachenko, A. P.; Gutsul, T.
A  model  for  selection  of  a  management  team  to  ensure  the  sustainability  and
development  of  the  business  organizations.  Entrepreneurship  and  Sustainability
Issues. 2019. №7 (1). P. 690-703.  https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49). (WEB
OF SCIENCE ТА SCOPUS)
8. Balian  A.,  Gryshova  I.,  Shabatura  T.,  Diachenko  A.,  Batrakova  T.
Comparative  and  Informative  Characteristic  of  the  Legal  Regulation  of  the
Blockchain  and  Cryptocurrency:  State  and  Prospects  (Порівняльна та
інформативна характеристика правового регулювання блокчейна та
криптовалюти:  стан та перспективи).  Test:  Engineering&Management. 2020.

https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49)
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_2/14.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/15.pdf
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5877&i=18


March-April.  pp.7109-7121.
http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4795  
9. Azer  Dilanchiev,  Gryshova  Inna,  Rogach  Svetlana,  Diachenko  Oleksii,
Batrakova  Tetyana,  Shabatura  Tatyana.  Remittance  levels  and  entrepreneurial
activity in postsoviet countries.  Journal of critical reviews.  2020. Vol. 7. Issue 04.
pp. 1655-1663.  doi: 10.31838/jcr.07.04.271 (SCOPUS) http://www.jcreview.com/?
mno=110353
п. 38.3. 
Дяченко О.П.  Теоретико-методологічні засади державної політики протидії
розвитку тіньової економіки в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 295 с.
URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2063  
п. 38.4
1. Дяченко О.П. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством»
для  здобувачів  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  спеціальностей  073
«Менеджмент» та 051 «Економіка». (Протокол №7  Від 26.03.21).
2. Дяченко О.П.  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством»
для  здобувачів  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  спеціальностей  073
«Менеджмент» та 051 «Економіка». (Протокол  №7    Від 26.03.21).
3.  Дяченко  О.П.  Методичні  рекомендації та  завдання до проведення
навчальної  практики з  дисципліни «Інформаційні  системи  і  технології в
економіці» для здобувачів  освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка». 2022. 60 с. (Протокол №2 від 28.09.22)
4.  Дяченко О.П. Методичні  рекомендації  з  проведення практичних  занять з
дисципліни  «Інформаційні  технології  в  бізнесі»  для  здобувачів  освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», 28 с. (Протокол  №1    Від
31.08.22)
5. Дяченко О.П. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної
роботи  з  дисципліни  «Електронна  комерція»  для  здобувачів   освітнього
ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», 16 с. (Протокол  №1    від
31.08.22)
6.  Дяченко  О.П.  Методичні  рекомендації та  завдання з  проведення

http://www.jcreview.com/?mno=110353
http://www.jcreview.com/?mno=110353
http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.04.271
http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4795


лабораторних  занять  з  дисципліни  «Інформаційні  системи  і  технології в
економіці» для здобувачів  освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка», 78 с. (Протокол  №1    Від 31.08.22)
7.  Дяченко О.П.  Методичні рекомендації та  завдання до виконання
самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в
економіці»  для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»  спеціальності 051
«Економіка», 28 с. (Протокол №1    Від 31.08.22)
п. 38.5
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління,  тема  дисертації:  «Мехaнiзми дeржaвного рeгулювaння  процeciв
протидiї  розвитку  тiньової  eкономiки  Укрaїни» за  спеціальністю  25.00.02  –
Механізми  державного  управління.  Захист  відбувся  20  березня  2019 на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.04 у ПрАТ «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за адресою: 03039,
м. Київ, вул. Фрометівська, 2.
п. 38.7
Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 року
(додаток  3)  включений  до  складу  спеціалізованої  вченої  ради  К 26.142.06
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Офіційний опонент на дисертаційні роботи: 
1.  Джумелі  Володимира  Володимировича  на  тему:  «Механізми  реалізації
державної політики протидії тіньовій економіці в Україні», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю
25.00.02 – механізми державного управління, 11 вересня 2020 р.
2. Петріва Івана Михайловича на тему: «Удосконалення механізму реалізації
державної  політики  в  системі  органів  влади  конституційної  юрисдикції»,
поданої  до  захисту  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  наук  з
державного  управління  за  спеціальністю  25.00.02  –  механізми  державного
управління, 29 січня 2021 р.
3. Чорного Віктора Івановича на тему: «Формування та реалізація механізмів
попередження та протидії  корупції  в органах державної  влади (на прикладі
країн ЄС та України)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного  управління  за  спеціальністю  25.00.02  –  механізми  державного



управління, 23 березня 2021 р.
п.38.11
Наукове консультування ТОВ «ЕКО ЛЕНД» м. Київ. Довідка №01/06-21.3 від
01.06.2021р.
п 38.12
1. Дяченко  О.П.  Впровадження  рекомендацій  FATF  у  нaцiонaльнe
зaконодaвcтво України. Публічне управління ХХІ століття: світові практики
та  національні  перспективи: матеріали  XVIII Міжнародного  наукового
конгресу (м. Харків, 26 квітня 2018 року). Харків, 2018. 
2. Галицький О.М., Дяченко О.П. Розвиток ринку криптовалют в Україні в
контексті  протидії  розвитку тіньовій економіці.  Цифрова економіка: тренди
та  перспективи:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної   конференції
(Тернопіль,  25 жовтня  2018 р.). Тернопіль:  Осадца  Ю. В., 2018. С. 56-59
3. Дяченко  О.П.,  Корнілов  В.В.  Особливості  організації  безготівкових
розрахунків  в  системі  протидії  розвитку  тіньовій  економіці.  Засади
реформування  економічної  системи  країни  в  контексті  міжнародного
співробітництва: збірник  тез  наукових  робіт  учасників  Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 листопада 2019 р.) / ГО «Центр
економічних досліджень та розвитку». О.: ЦЕДР, 2019. С. 98-101
4. Дяченко  О.П.  Роль  FATF  в  протидії  розвитку  тіньової  економіки  в
Україні.  Trends  in  science  and  practice  of  today. Abstracts  of  V  International
Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 19 – 22 October, 2021. С. 63-
67
5. Дяченко О.П., Березовський С.О. «Зелена економіка»: - інтелектуально-
випереджаючий підхід.  Сучасні тенденції  розвитку  геодезії,   землеустрою
та   природокористування:  збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-
практичної конференції (м. Одеса, 15 – 16 червня 2022 року). С. 195-198
6. Дяченко  О.П.,  Березовський  С.О.  Цифровізація  агропромислового
комплексу: дидактико-регіональний погляд на проблему.  Актуальні аспекти
розвитку  науки  і  освіти:  збірник  матеріалів  II  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  науково-педагогічних  працівників  та  молодих
науковців  (м. Одеса, 08-09 грудня 2022 р.). С. 374-377
п.38.13



Викладання  курсу «Управління проектами»  англійською мовою в обсязі  72
год. в Цзянсуському педагогічному університеті з 01.09.2019р. по 06.12.2019р.
Сертифікат № 122019010 від 06.12.2019р
п.38.19
Член  Всеукраїнської  асамблеї  докторів  наук  з  державного  управління.
bit.ly/3Bhp8to
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Підвищення кваліфікації: 
-  Празький  інститут підвищення кваліфікації;   Сертифікат  про підвищення
кваліфікації   №062018010  від  29.06.2018р.;  тема  «Розвиток  європейської
освіти, опанування навиками публікації наукових робіт в наукових журналах,
ознайомлення  з  механізмом  створення  наукових  проектів  і  грантовою
діяльністю в освітніх організаціях» обсяг – 150 годин (5 ECTS).
-  Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України;
свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  СС  00493706/005770-18;  тема
«Науково-педагогічні  та  педагогічні  працівники аграрних  ВНЗ зі  створення
електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному
процесі»; дата видачі 23.03.2018 р.; обсяг – 150 годин (5 ECTS).
-  Цзянзуський  педагогічний  університет  (м.  Сюйчжоу,  Китайська  народна
республіка);  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  №122019009  від
06.12.2019  р.;  тема:  «Розвиток  професійних  компетентностей  в  галузі
міжнародного науково-освітнього партнерства»; обсяг – 240 годин (8 ECTS).
- Академія цифрового розвитку. Курс «Цифрові технології Google для закладів
вищої, фахової передвищої освіти» (04-18 жовтня 2021р.). Сертифікат №2GW-
116 від 19 жовтня 2021р., обсяг - 30 годин (1 ЕСТS) 
-  Херсонський  державний  аграрно-економічний  університет  (04.10.2021р.  –
05.11.2021р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС 0049320/000058-21
Тема:  «Вдосконалення методики організації  та  проведення занять з освітніх
компонент», обсяг - 90 годин (3 ЕСТS). 
-  Платформа масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus. курс «Академічна
доброчесність:  онлайн-курс  для  викладачів».  Сертифікат  від  15.02.2022  р.,
обсяг - 60 годин (2 ECTS).
-  Фундація  «Зустріч»,  Ягелонський  університет  в  Кракові,  Центр  розвитку
кар’єри  ГО «Соборність»  та  Луганський  обласний  інститут  післядипломної

https://vadnd.org.ua/ua/


управління
Тема
дисертації:
«Мехaнiзми
дeржaвного
рeгулювaння
процeciв
протидiї
розвитку
тiньової
eкономiки
Укрaїни»,
2019 р.
(ДД  №009366
від  16.12.2019
р.)
Вчене звання –
професор
кафедри обліку
і
оподаткування 
(АП № 003257
від
27.09.2021р.)

педагогічної  освіти,  підвищення  кваліфікації по  програмі  «Фінансування  та
організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід»
12 лютого 2022 р. по 20 березня 2022 р., обсяг - 180 годин (6 ECTS). Свідоцтво
про підвищення кваліфікації № SZFL-001524 від 20 березня 2022 року
-  Лектор  програми  підвищення  кваліфікації  «Забезпечення  якості  вищої
освіти:  інноваційні  методи  та  технології  навчання»,  що  проходила  з
17.05.2022-29.06.2022 в ОДАУ. Тема: «Навчальна платформа "Kahoot!»
- Одеський  державний  аграрний  університет.  Підвищення  кваліфікації
«Забезпечення  якості  вищої  освіти:  інноваційні  методи  та  технології
навчання».  Строк  та  обсяг  підвищення  кваліфікації:  17.05-29.06.2022.
Сертифікат № 00493008/00000186-22. Обсяг – 90 годин (3 ECTS).
- Онлайн-тренінг «Можливості yuotube для освіти. Сертифікат ОТМЮО-04533
від 29.06.2022, обсяг - 2 години (0,07 ECTS).
-  Міжнародний  вебінар  (підвищення  кваліфікації)  для  освітян  на  тему:
«Академічна  доброчесність  при  підготовці  магістрів  та  здобувачів  доктора
філософії  (PhD)  в  країнах  європейського союзу та  Україні».   Програма ПК
складалась  з  12 годин лекційних  занять,  20 годин практичних занять  та  13
годин  самостійної  роботи  за  дисциплінами  «Інформаційні  системі  і
технології»,  «Електронна  комерція»,  «Інформаційні  технології  в  бізнесі».
Обсяг підвищення кваліфікації: 45 годин. Сертифікат  ESN № 97592/2022  від
26.09.2022 р. 

Рівень наукової та професійної активності відповідає  9 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.11, 38.12, 38.13, 38.19. 
п.38.1. 
1. Дяченко О. П., Маркова Т. Д., Євтушевська О. О. Вплив інформаційних
технологій   на розвиток електронної  комерції   в  світі.  Український журнал
прикладної  економіки  та  техніки. 2021.  Том  6.  №  4.  C.  92–104.  URL:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410
2. Ingram K., Diachenko O., Halytskyi O., Nitsenko V., Romaniuk M., Zhumbei
M. Formalization of the optimal choice of the activities of agricultural enterprises
for the implementation of information and communication technologies. Financial

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410


and credit activity: problems of theory and practice. 2022. Volume 3 (44). pp. 141-
149. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3758
3. Березовський  C.,  Дяченко  О.  Інтелектуальна  автоматизація  —
перспектива  сільського  господарства.  International  Science  Journal  of
Engineering  &  Agriculture.  Vol.  1,  No.  3,  2022,  pp.  117-132.
doi:10.46299/j.isjea.20220103.4. https://ojs.isg-journal.com/isjea/article/view/20
4. Дяченко О.П.  Основні напрями та етапи державної політики протидії
розвитку тіньової економіки в Україні.  Інвестиції:  практика і  досвід. 2018.
№1. С. 104-107. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5877&i=18
5. Дяченко  О.П.  Iмплeмeнтaцiя  мiжнaродних  cтaндaртiв  у  нaпрямку
удоcконaлeння мeхaнiзму державного рeгулювaння процeciв протидiї розвитку
тiньової  eкономiки  в  Укрaїнi.  Вчені  записки  Таврійського  національного
університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Том
29  (68).  №1.  С.  70-74.
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/15.pdf
6. Дяченко  О.П.  Методологічні  підходи  до  обґрунтування  критеріїв
результативності  функціонування  механізмів  державного  регулювання
процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні. Право та державне
управління. 2018.  №  1.  С.  75-80.
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_2/14.pdf
7. Gryshova, I.; Petrova, M.; Tepavicharova, M.; Diachenko, A. P.; Gutsul, T.
A  model  for  selection  of  a  management  team  to  ensure  the  sustainability  and
development  of  the  business  organizations.  Entrepreneurship  and  Sustainability
Issues. 2019. №7 (1). P. 690-703.  https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49). (WEB
OF SCIENCE ТА SCOPUS)
8. Balian  A.,  Gryshova  I.,  Shabatura  T.,  Diachenko  A.,  Batrakova  T.
Comparative  and  Informative  Characteristic  of  the  Legal  Regulation  of  the
Blockchain  and  Cryptocurrency:  State  and  Prospects  (Порівняльна та
інформативна характеристика правового регулювання блокчейна та
криптовалюти:  стан та перспективи).  Test:  Engineering&Management. 2020.
March-April.  pp.7109-7121.
http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4795  
9. Azer  Dilanchiev,  Gryshova  Inna,  Rogach  Svetlana,  Diachenko  Oleksii,
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Batrakova  Tetyana,  Shabatura  Tatyana.  Remittance  levels  and  entrepreneurial
activity in postsoviet countries.  Journal of critical reviews.  2020. Vol. 7. Issue 04.
pp. 1655-1663.  doi: 10.31838/jcr.07.04.271 (SCOPUS) http://www.jcreview.com/?
mno=110353
п. 38.3. 
Дяченко О.П.  Теоретико-методологічні засади державної політики протидії
розвитку тіньової економіки в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 295 с.
URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2063  
п. 38.4
1. Дяченко О.П. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством»
для  здобувачів  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  спеціальностей  073
«Менеджмент» та 051 «Економіка». (Протокол №7  Від 26.03.21).
2. Дяченко О.П.  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством»
для  здобувачів  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  спеціальностей  073
«Менеджмент» та 051 «Економіка». (Протокол  №7    Від 26.03.21).
3.  Дяченко  О.П.  Методичні  рекомендації та  завдання до проведення
навчальної  практики з  дисципліни «Інформаційні  системи  і  технології в
економіці» для здобувачів  освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка». 2022. 60 с. (Протокол №2 від 28.09.22)
4.  Дяченко О.П. Методичні  рекомендації  з  проведення практичних  занять з
дисципліни  «Інформаційні  технології  в  бізнесі»  для  здобувачів  освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», 28 с. (Протокол  №1    Від
31.08.22)
5. Дяченко О.П. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної
роботи  з  дисципліни  «Електронна  комерція»  для  здобувачів   освітнього
ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», 16 с. (Протокол  №1    від
31.08.22)
6.  Дяченко  О.П.  Методичні  рекомендації та  завдання з  проведення
лабораторних  занять  з  дисципліни  «Інформаційні  системи  і  технології в
економіці» для здобувачів  освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка», 78 с. (Протокол  №1    Від 31.08.22)
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7.  Дяченко  О.П.  Методичні  рекомендації та  завдання до  виконання
самостійної  роботи  з  дисципліни  «Інформаційні  системи  і  технології в
економіці» для здобувачів  освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка», 28 с. (Протокол №1    Від 31.08.22)
п. 38.5
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління,  тема  дисертації:  «Мехaнiзми дeржaвного рeгулювaння  процeciв
протидiї  розвитку  тiньової  eкономiки  Укрaїни» за  спеціальністю  25.00.02  –
Механізми  державного  управління.  Захист  відбувся  20  березня  2019 на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.04 у ПрАТ «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за адресою: 03039,
м. Київ, вул. Фрометівська, 2.
п. 38.7
Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 року
(додаток  3)  включений  до  складу  спеціалізованої  вченої  ради  К 26.142.06
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Офіційний опонент на дисертаційні роботи: 
1.  Джумелі  Володимира  Володимировича  на  тему:  «Механізми  реалізації
державної політики протидії тіньовій економіці в Україні», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю
25.00.02 – механізми державного управління, 11 вересня 2020 р.
2. Петріва Івана Михайловича на тему: «Удосконалення механізму реалізації
державної  політики  в  системі  органів  влади  конституційної  юрисдикції»,
поданої  до  захисту  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  наук  з
державного  управління  за  спеціальністю  25.00.02  –  механізми  державного
управління, 29 січня 2021 р.
3. Чорного Віктора Івановича на тему: «Формування та реалізація механізмів
попередження та протидії  корупції  в органах державної  влади (на прикладі
країн ЄС та України)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного  управління  за  спеціальністю  25.00.02  –  механізми  державного
управління, 23 березня 2021 р.
п.38.11
Наукове консультування ТОВ «ЕКО ЛЕНД» м. Київ. Довідка №01/06-21.3 від



01.06.2021р.
п 38.12
1. Дяченко  О.П.  Впровадження  рекомендацій  FATF  у  нaцiонaльнe
зaконодaвcтво України. Публічне управління ХХІ століття: світові практики
та  національні  перспективи: матеріали  XVIII Міжнародного  наукового
конгресу (м. Харків, 26 квітня 2018 року). Харків, 2018. 
2. Галицький О.М., Дяченко О.П. Розвиток ринку криптовалют в Україні в
контексті  протидії  розвитку тіньовій економіці.  Цифрова економіка: тренди
та  перспективи:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної   конференції
(Тернопіль,  25 жовтня  2018 р.). Тернопіль:  Осадца  Ю. В., 2018. С. 56-59
3. Дяченко  О.П.,  Корнілов  В.В.  Особливості  організації  безготівкових
розрахунків  в  системі  протидії  розвитку  тіньовій  економіці.  Засади
реформування  економічної  системи  країни  в  контексті  міжнародного
співробітництва: збірник  тез  наукових  робіт  учасників  Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 листопада 2019 р.) / ГО «Центр
економічних досліджень та розвитку». О.: ЦЕДР, 2019. С. 98-101
4. Дяченко  О.П.  Роль  FATF  в  протидії  розвитку  тіньової  економіки  в
Україні.  Trends  in  science  and  practice  of  today. Abstracts  of  V  International
Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 19 – 22 October, 2021. С. 63-
67
5. Дяченко О.П., Березовський С.О. «Зелена економіка»: - інтелектуально-
випереджаючий підхід.  Сучасні тенденції  розвитку  геодезії,   землеустрою
та   природокористування:  збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-
практичної конференції (м. Одеса, 15 – 16 червня 2022 року). С. 195-198
6. Дяченко  О.П.,  Березовський  С.О.  Цифровізація  агропромислового
комплексу: дидактико-регіональний погляд на проблему.  Актуальні аспекти
розвитку  науки  і  освіти:  збірник  матеріалів  II  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  науково-педагогічних  працівників  та  молодих
науковців  (м. Одеса, 08-09 грудня 2022 р.). С. 374-377
п.38.13
Викладання  курсу «Управління проектами»  англійською мовою в обсязі  72
год. в Цзянсуському педагогічному університеті з 01.09.2019р. по 06.12.2019р.
Сертифікат № 122019010 від 06.12.2019р



п.38.19
Член  Всеукраїнської  асамблеї  докторів  наук  з  державного  управління.
bit.ly/3Bhp8to
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Підвищення кваліфікації:
-Національний  університет  «Одеська  морська  академія»;  довідка  про
підвищення  кваліфікації  №396  від  18.06.21р.,  тема  :  «Вдосконалення
професійної підготовки»;обсяг - 90 годин ( 3 ECTS)
-  Національний  університет  «Одеська  морська  академія»,  кафедра  вищої
математики.  Тема: «Вдосконалення професійної підготовки за дисциплінами
«Вища  математика»,  «Теорія  ймовірностей».  Строк  та  обсяг  підвищення
кваліфікації: 20.05.2021-18.06.2021, 90 голин. Довідка 396 від 18.06.2021 р.
 -Сертифікат  підвищення  кваліфікації  на  тему:  «Ефективна  та  зручна
організація  дистанційного  навчання  за  допомогою  інноваційних  тестів»
SJ700736     16.01.2021 -   ВСЕОСВІТА (6 годин)
- Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Обсяг підвищення кваліфікації:
60 годин. Сертифікат  від 16.02.2022 р.

1.Левіна-Костюк М. О., Мельничук О. І.,  Даніленко О. В., Лагодієнко В. В.,
Ткачук Г. О. Оптимізація виробничої  діяльності фермерського господарства з
використанням  економіко-математичних  методів.  Український  журнал
прикладної  економіки  та  техніки. 2021.  Том  6.  №  4.  C.  112–120.  URL:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3409

Рівень наукової та професійної активності відповідає  4 пунктам ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності: 
38.4, 38.11, 38.12, 38.14
п.38.4
1.  Даніленко  О.В.  Методичні   вказівки  з   навчальної  дисципліни  «Вища
математика  для  економістів»  для  самостійного  вивчення  дисципліни  та
проведення  практичних  занять   здобувачів  освітнього  ступеня  «бакалавр»
спеціальності  051  «Економіка» Одеса:  ОДАУ, 2022 р.  (Протокол  №1  від
31.08.2022)

http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3409
https://vadnd.org.ua/ua/
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аудит,2001р.,
Кваліфікація-
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від 2.07.2001р.

2.  Даніленко  О.В.  Методичні   вказівки  з  навчальної  дисципліни  «Теорія
ймовірностей   та  математична     статистика»  для  самостійного  вивчення
дисципліни та проведення практичних занять здобувачів освітнього ступеня
«бакалавр» спеціальності  051 «Економіка»,  073»Менеджмент»,  071 «Облік і
оподаткування». Розділ: Теорія ймовірностей. Одеса: ОДАУ, 2021 р.(Протокол
№ 9    від 25.08.2021)
3.ДаніленкоО.В.Методичні   вказівки   з   навчальної  дисципліни  “  Теорія
ймовірностей   та  математична    статистика  ”  для  самостійного  вивчення
дисципліни та проведення практичних занять   здобувачів  освітнього ступеня
«бакалавр» спеціальності 051 «Економіка»,  073»Менеджмент», 071 «Облік і
оподаткування».   Розділ:  Математична  статистика.  Одеса:  ОДАУ,2021  р.
(Протокол  № 9    від 25.08.2021) 
п.38.11
Наукове консультування підприємства "Марія - Тревел" з питань статистики
та  маркетингу  (  довідка  з  підприємства  ТОВ  "Марія  -  Тревел",  довідка  з
держреєстру, договір)
п.38.12
Публікації:
1.Даніленко  О.В.Особливості  методики  викладання  вищої  математики
студентам економічних  спеціальностей. Сучасні  світові  тенденції  розвитку
науки  та  інформаційних  технологій:  матеріали  ІІ  Міжнародної  науково-
практичної конференції  ел. ресурс novaosvita.com . Одеса , 2019.С.13-15.
2.Даніленко О.В. Використання кореляційного аналізу в землеустрої.Сучасні
світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: матеріали ІІ
Міжнародної  науково-практичної  конференції ел.ресурс
novaosvita.com .Одеса, 2019.С.169-173.
3.Даніленко  О.В.  Математичні  методи  оцінки  ефективності  реклами.ХХХІ
Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення сучасної науки» ел.
ресурс el-_conf.com.ua.Вінниця , 2019. С.70-74.
4.Даніленко  О.В.  Використання  кластерного  аналізу  у  маркетингу. ХХХІ
Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення сучасної науки» ел.
ресурс el_conf.com.ua.Вінниця ,2019.С.68-70.
5.Даніленко О.В. Використання коефіцієнта ранової кореляції Спірмена.ХХХІ



Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення сучасної науки» ел.
ресурс el_conf.com.ua .Вінниця, 2019.С.63-68.
п.38.14
1.Участь  у  журі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальності
«Геодезія та землеустрій»  ОДАУ м. Одеса 17-19 квітня 2019р.(наказ №80-заг.
від 05.04.2019р.)
2.Керівник  гуртка  "Використання  елементів   вищої  математики   теорії
ймовірностей  та  математичної  статистики в  сучасних  дослідженнях  галузей
сільського  господарства"(  протокол  №  2  засідання   каф  землеустрою  та
кадастру від 07.09.17 )
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