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Гончарук
Анатолій
Григорович

Завідувач
кафедри бізнесадміністрування
і корпоративної
безпеки

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

Доктор економічних
наук, 2010,
08.00.04 – економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності),
тема: «Формування
механізму управління
ефективністю діяльності
підприємства
(на прикладі харчової
промисловості)»,
Професор кафедри
менеджменту та фінансів,
2012

18 років

1. Опубліковано понад 180 наукових та
Університет
навчально-методичних робіт в 20 менеджменту освіти
країнах світу, серед яких 11 монографій,
НАПН України,
підручник, 16 навчальних посібників,
Тема випускної
понад 130 фахових наукових публікацій, роботи: «Управління
зокрема:
навчальним
1)
Гончарук
А.Г.
Управління процесом у ВНЗ ІІІефективністю діяльності підприємства:
ІV р. а.»,
підручник. - Одеса: Астропринт, 2012. –
Свідоцтво про
260 с.
підвищення
2) Гончарук А.Г. Науково-практичні
кваліфікації 12СПВ
аспекти прийняття варіативних
016686, 15.11.2013 р.,
інвестиційних рішень // Економіка
категорія «Завідувач
України. – 2011. – № 6. – С.78–85.
кафедри ВНЗ ІІІ-ІV
3)
Гончарук
А.Г.
Менеджмент
р. а.»
ефективності
в
конкурентному
середовищі // Економічний форум. –
2012. – №1. – С. 239-245.
2. Керує науковою роботою аспірантів та
студентів:
один
з
аспірантів
є
одержувачем
стипендії
Президента
України; команда студентів отримала
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Драчук
Юрій
Захарович

Професор
кафедри бізнесадміністрування
і корпоративної
безпеки

Київський
політехнічний
інститут, 1959
р.,
Спеціальність:
«Розробка
родовищ
корисних
копалин»,
Кваліфікація:
гірничий
інженер

Доктор економічних
наук, 2010,
08.00.04 – економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності),
тема: «Підвищення
ефективності інновацій у
безпеці вугільного
виробництва»,
Професор кафедри
менеджменту,
2014

50 років

3

Ращупкіна
Валентина
Микитівна

Професор
кафедри бізнесадміністрування
і корпоративної
безпеки

Донецький
технічний
університет,
1994 р.
Спеціальність:
Економіка та
організація
гірничої
промисловості,

Доктор економічних
наук, 2010,
08.00.04 – економіка та
управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності),
тема: «Розвиток
методології управління

13 років

третє
місце
на
Всеукраїнському
конкурсі.
1. Опубліковано понад 370 наукових та
Професор кафедри
навчально-методичних праць, серед яких
менеджменту,
13 монографій, понад 50 фахових
атестат професора
наукових публікацій, зокрема:
12ПР № 009712,
1)
Драчук
Ю.З.
Удосконалення
2014, Україна
організаційно-економічного механізму
управління інноваційним розвитком
вугільної
промисловості
//
Конкурентоспроможність та інновації:
проблеми
науки
та
практики:
монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. –
С. 71-84.
2) Драчук Ю.З. Чинники системи
менедж-менту підприємств проми-слової
сфери // Менеджмент у ХХІ сторіччі:
методологія і практика: моногарафія. –
Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка,
2015.- С.69-79.
3) Драчук Ю.З. Технопарки як
інноваційна
структура
управління
ризиками інвестиційних проектів у
вугільній промисловості // Уголь
Украины. – Март–апрель. – 2015. – С.
33-38.
2. Керує науковою роботою аспірантів
та студентів.
1. Опубліковано понад 140 наукових та
Центр підвищення
навчально-методичних робіт, серед яких
педагогічної
10 монографій, 4 підручники, 4 кваліфікації (ЦППК)
навчальних посібники, понад 100
Донбаської
фахових наукових публікацій, зокрема:
національної академії
1) Ращупкіна В.М. Ситуативный подход
будівництва і
к корпоративной этике управленческого архітектури, 2012 р.
персонала: монографія. – Донецк:
ДонДУУ, 2014. – 256 с.

Кваліфікація:
інженерекономіст

процесами реорганізації
промислових
підприємств»,
професор кафедри
економіки підприємств,
2011

2)
Ращупкіна
В.М.
Стратегія
регіонального управління інвестиційним
розвитком: монографія. – Одеса: Фенікс,
МГУ, 2015. – 259 c.
3) Ращупкіна В.М. Методичні основи
управління
соціально-економічним
розвитком регіону: монографія. – Одеса:
Фенікс, МГУ, 2015. – 242 c.
2. Керує науковою роботою аспірантів та
студентів.

