Якісний склад випускової кафедри економіки і міжнародних економічних відносин спеціальності 051 “Економіка”

№
п/п

Прізвище,
ім’я та по
батькові
викладача

Посада;
для
сумісників
місце
основної
роботи,
посада

1

2

3

1.

Головченко
Олена
Миколаївна

Професор
зав.
кафедри
економіки і
МЕВ

Наукова діяльність
(основні публікації за
Науковий ступінь,
напрямом, науковоПідвищення
шифр і назва
Назва закладу,
Назви всіх дисциплін, дослідна робота, участь
кваліфікації
наукової
який закінчив,
які закріплені за
у конференціях і
(назва організації,
спеціальності,
рік закінчення,
викладачем, та
семінарах, робота з
де відбувалося
вчене звання, за
спеціальність,
кількість лекційних
аспірантами та
підвищення
якою кафедрою
кваліфікація за
годин з кожної
докторантами,
кваліфікації,
(відділом тощо)
дипломом
дисципліни
керівництво
кафедра, дата, вид,
присвоєно, тема
студентською
тема, документ)
дисертації
науковою роботою, їх
рівень та ефективність)
4
5
6
7
8
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом
Одеський інститут
Д. е. н.,
Економіка і організація 1. Опубліковано понад
Атестат
інженерів
Шифр 08.00.05
інноваційної діяльності
130 наукових та
професора
морського флоту,
Спеціальність:
(34);
навчально-методичних
кафедри
1981 р.,
«Розвиток та
Інвестування (8);
праць, з яких 4
економіки і
Спеціальність:
розміщення
Макроекономіка (34);
монографії, 2 –
міжнародних
«Експлуатація
продуктивних сил
Ризик і економічна
одноосібні, а дві – три
економічних
водного
та регіональна
безпека підприємств (8) розділи у монографіях,
відносин,
транспорту»,
економіка»
розділи у двох
01.03.2013 р.
Кваліфікація:
Професор кафедри
підручниках,
інженер
економіки і
навчально-методичні
експлуатаційник,
міжнародних
посібники; з яких понад
Одеський
економічних
70 наукових статей у
Юридичний
відносин
фахових виданнях;
інститут
Тема дисертації:
2. Участь у
національного
«Теоретикоконференціях понад
університету
методологічне
30, організатор та
внутрішніх справ,
забезпечення
учасник міжвузівських

2005р.,
Спеціальність:
«Правознавство»,
Кваліфікація:
магістр права

2.

Сухоруков Професор
Валентин
кафедри
Федорович економіки і
МЕВ

подолання загроз
стабільному
економічному
розвитку регіонів
України»

науково-практичних
студентських
конференцій;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою – 5.
Херсонський
К. е. н.,
Планування і контроль 1. Опубліковано понад
сільськогосподарськ
Шифр 08.06.01
на підприємстві (70);
70 наукових та
ий Інститут ім.
Спеціальність:
Обґрунтування
навчально-методичних
Цюрупи, 1958 р.
«Економіка,
господарських рішень і
праць, методичних
Спеціальність:
організація і
оцінювання ризиків
рекомендацій,
«Зоотехнія»
управління
(18);
навчальних посібників
Кваліфікація:
підприємства
Економіко-математичне
з яких 1 монографія,
вчений-зоотехник
(галузі)»
моделювання (18);
понад 60 наукових
Професор кафедри Оптимізаційні методи
статей у фахових
економічної
та моделі (12);
виданнях;
кібернетики
Економіко-математичне
2. Участь у
Тема дисертації:
моделювання
конференціях понад
«Оптимальна
світогосподарських
30, організатор
структура
процесів (18)
конференції з
кормовиробництва
моделювання
в приміських
економічних процесів у
радгоспах»
сільському
господарстві у
Міжнародному
гуманітарному
університеті, 2009 р.
3. Постійний учасник

Одеський
державний
аграрний
університет,
кафедра
економічної теорії
і економіки
підприємства,
2015 р.
Тема:
«Організація
навчального
процесу,
методологія
викладання
фахових
дисциплін
організація роботи
студентів», звіт

3.

Ананьєв
Євген
Петрович

Доцент
кафедри
економіки і
МЕВ

Одеський
національний
політехнічний
університет, 1969 р.
Спеціальність:
«Економіка та
організація
промисловості»
Кваліфікація:
інженер-економіст

К. е. н.,
Шифр 08.00.01
Спеціальність:
«Політична
економія»
Старший
науковий
співробітник,
диплом ВАК
Тема дисертації:
«Відношення
технічної
творчості у
системі
виробничих
відносин»

різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту
Політична економіка
1. Опубліковано понад
(34);
50 наукових та
Історія економічних
навчально-методичних
вчень (34);
праць, методичних
Сучасна мікроекономіка
рекомендацій, 2
(18);
навчальних посібників,
Історія економіки і
понад 15 наукових
економічної думки (34);
статей у фахових
Основи наукових
виданнях;
досліджень (18)
2. Участь у
конференціях – 12;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту;
4. Науковий
консультант
Транспортного
Комітету Верховної
Ради України;
постійний член
Комітету Ассоціації
портів України
«Укрфонд»
5. Керівництво
студентською
науковою роботою – 3;
6. Науковий кружок з

Одеський
Національний
університет ім.
І.І. Мечникова,
кафедра
економічної
теорії, 2014 р.
Тема
«Методологія
вивчення
економічної теорії
та політичної,
економії», звіт

4.

5.

АфонченкоДоцент
ва
кафедри
Тетяна
економіки і
Миколаївна
МЕВ

Банасько
Тетяна

Доцент
кафедри

Херсонський
Державний
сільгоспінститут,
1997 р.
Спеціальність:
«Менеджмент у
виробничій сфері»
Кваліфікація:
економіст-менеджер
виробничої сфери

К. е. н.,
Шифр: 08.00.04
Спеціальність:
«Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної
діяльності)»
Доцент кафедри
менеджменту філії
Європейського
університету
Тема дисертації:
«Формування
економічного
механізму
енергозбереження
сільськогосподарсь
ких підприємств»

Одеський
національний

К. е. н.,
Шифр 08.00.09

питань економіки
сучасної України в
Економіко-правовому
коледжу (ЕПК), число
членів – 17 осіб.
Фінансовий ринок
1. Опубліковано понад
(34);
45 наукових та
Гроші та кредит (18);
навчально-методичних
Міжнародні комерційні
праць, з яких 2
угоди і розрахунки (8);
монографії: 1 –
Світове фінансове
одноосібна, 1– розділи
середовище (14);
у монографії, 2
Міжнародний валютний навчально-методичні
ринок (18)
посібники; понад 20
наукових статей у
фахових виданнях;
2. Участь у
конференціях понад
25, учасник
міжвузівських науковопрактичних
студентських
конференцій;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –5.
Міжнародні стандарти
1. Опубліковано понад
обліку та аудиту (18);
30 наукових та

Одеський
державний
аграрний
університет,
кафедра
економічної теорії
і економіки
підприємства,
2015 р.
Тема: «Методика
викладання
фахових
дисциплін», звіт

Захист дисертації
у 2010 р.

6.

Миколаївна

економіки і
МЕВ

економічний
університет, 2002 р.
Спеціальність:
«Облік і аудит»
Кваліфікація: облік і
аудит

Спеціальність:
Бухгалтерський та
«Бухгалтерський
управлінський облік
облік, аналіз та
(18);
аудит»
Комплексне
Тема дисертації:
забезпечення
«Бухгалтерський фінансово-економічної
облік і контроль
безпеки (18);
нематеріальних Стратегічне управління
активів: оцінка та
(16);
порядок
Податкова система (34)
відображення»,
2010 р.

Гладченко
Лариса
Ігорівна

Доцент
кафедри
економіки і
МЕВ

Одеський
технологічний
інститут ім.
Ломоносова, 1969 р.
Спеціальність:
«Економіка та
організація
промисловості
продовольчих
товарів»
Кваліфікація:
інженер-економіст

К. е. н.,
Шифр 08.00.05
Спеціальність:
«Економка,
організація
управління та
планування
народного
господарства
(пром.)»
Доцент кафедри
організації
підприємства
Тема дисертації:
«Резерви
ефективності

Управління витратами
(36);
Механізм економічного
зростання (34);
Стратегічні комунікації
(8);
Економічний аналіз
сучаних ринків (8);
Концепції економіки
підприємства (18)

навчально-методичних
праць, з яких 2 кол.
монографії, з яких
понад 15 наукових
статей у фахових
виданнях;
2. Участь у
конференціях понад
10;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою – 5.
1. Опубліковано понад
90 наукових та
навчально-методичних
праць, з яких написано
3 розділи у
монографіях, понад 60
наукових статей у
фахових виданнях;
2. Участь у
конференціях понад
30, організатор та
учасник міжвузівських
науково-практичних
студентських
конференцій;
3. Постійний учасник

Тема дисертації:
«Бухгалтерський
облік і контроль
нематеріальних
активів: оцінка та
порядок
відображення»

Одеський
регіональний
інститут
державного
управління при
Президентові
України,
кафедра
економіки і
фінансової
політики, 2012 р.
Тема:
«Рекомендації
щодо підвищення
ефективності
учбового

виробництва
цукру», 1980

7.

Коршунов
Володимир
Сергійович

Доцент
кафедри
економіки і
МЕВ

Одеський
національний
політехнічний
університет, 1971 р.
Спеціальність:
«Економіка і
організація
машинобудівної
промисловості»
Кваліфікація:
інженер-економіст

8.

Степанова
Катерина
В’ячеславів
на

Доцент
кафедри
економіки і
МЕВ

Одеський
державний
економічний
університет, 1995 р.
Спеціальність:
«Економіка
підприємства»

К. е. н.,
Шифр: 08.00.05
Спеціальність:
«Економка,
організація
управління та
планування
народного
господарства
(пром.)»
Тема дисертації:
«Середньостроков
і короткострокові
прогнозування
попиту на хліб та
хлібобулочні
вироби в містах з
населенням вище
500 тис. людей»
К. е. н.,
Шифр 08.08.01
Спеціальність:
«Економіка
природокористування і охорони
навколишнього

Проектний аналіз (36);
Потенціал і розвиток
підприємства (34);
Організація
виробництва (54);
Управління
потенціалом
підприємства (18);
Економіка і організація
діяльності об'єднань
підприємств (18)

Міжнародні економічні
відносини (72);

різноманітних
міжнародних семінарів
з управління проектами
та менеджменту;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –5.
1. Опубліковано понад
25 наукових та
навчально-методичних
праць, методичних
рекомендацій, з яких,
понад 20 наукових
статей у фахових
виданнях;
2. Участь у конференціях понад 15;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з економіки та
підприємництва;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –6.
1. Опубліковано понад
50 наукових та
навчально-методичних
праць, методичних
рекомендацій, з яких,
понад 30 наукових
статей у фахових

процесу», звіт

Одеський
національний
політехнічний
університет,
кафедра
математики і
математичного
моделювання,
2012 р.
Тема:
«Математичне
моделювання
економічних
процесів в
сучасній
економіці», звіт

MEDCOAST
INSTITUTE 2012.
Participated in the
9th International
Training Workshop
on integrated
coastal

9.

10.

Щербата
Марина
Юріївна

Доцент
кафедри
економіки і
МЕВ

Кваліфікація:
економіст

середовища»
Тема дисертації:
«Формування
інтегрованої
системи
управління
морськім
природокористува
нням»

Міжнародний
гуманітарний
університет, 2013 р.
Спеціальність:
«Специфічні
категорії»
Кваліфікація:
бізнесадміністрування

К. е. н.,
Шифр 08.00.04
Спеціальність:
«Економіка та
управління
підприємствами»
Тема дисертації:
«Організаційноекономічні
механізми
управління
оборотним
капіталом
молокопереробних
підприємств»

Зеркіна
Ст.
Міжгалузевий інститут
Оксана
викладач
управління, 2008 р.
Олександрів
кафедри
Спеціальність:
на
економіки і
«Облік і аудит»
МЕВ
Кваліфікація:
економіст

----

виданнях;
2. Участь у конференціях понад 20;
3. Постійний учасник
різноманітних
міжнародних семінарів
з економіки та
підприємництва;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –5.
Сучасна макроекономіка 1. Опубліковано 10
(18);
наукових праць;
Маркетинг (18);
2. Участь у
Основи економічних
конференціях – 2;
теорій (34)
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –5.

Стратегічне управління
підприємством (18 пр);
Міжнародний
менеджмент
(18 пр);
Управління
міжнародною

1. Здобувач Інституту
проблем ринку та
економіко-екологічних
проблем НАН України;
2. Опубліковано 10
наукових та навчальнометодичних праць,

Management in the
Mediterranean and
the Black Sea,
Turkey, диплом

Захист
кандидатської
дисертації у 2015 р.

Одеський
національний
університет,
кафедра світової
економіки і
міжнародних
економічних

конкурентоспроможніс
тю підприємства
(18 пр);
Менеджмент і
маркетинг
(18 пр)

11.

12.

Нестерова
Катерина
Сергіївна

Гнилицька

Викладач
кафедри
економіки і
МЕВ

Професор,

Одеський
національний
університет ім. І. І,
Мечникова, 2007 р.
Спеціальність:
«Міжнародні
економічні
відносини»
Кваліфікація:
спеціаліст з МЕВ
Міжнародний
гуманітарний
університет, 2008 р.
Спеціальність:
«Менеджмент
зовнішньоекономіч
ної діяльності»
Кваліфікація:
магістр з
менеджменту ЗЕД

Київський інститут

К. е. н.,
Шифр 08.00.03
Спеціальність:
«Економіка та
управління
національним
господарством»
Тема дисертації:
«Державна
регуляторна
політика з
сприяння розвитку
морського
туризму в
Україні»

Міжнародні економічні
відносини (18);
Аналіз
зовнішньоекономічнічної діяльності (18);
Глобальна
макроекономічна
політика (14);
Національна економіка
(18);
Світова економіка (36)

2. Особи, які працюють за сумісництвом
Д. е. н., за двома
Аналіз інвестиційних

методичних
рекомендацій, з яких 6
наукових статей у
фахових виданнях;
3. Участь у
конференціях понад 6;
4. Керівництво
студентською
науковою роботою –5.
1. Опубліковано 26
наукових праць, в тому
числі, 2 колективні
монографії, 8 статей у
наукових фахових
виданнях з економічних
наук, 4 статті в інших
періодичних виданнях
України, 2 статті в
міжнародних виданнях;
2. Участь у
конференціях – 20 тез
у матеріалах наукових
конференцій;
3. Керівництво
студентською
науковою роботою – 5,
організація їх участі у
конференціях.

1. Публікацій 56, з

відносин, 2011 р.
Тема: «Методика
викладання
фахових
дисциплін», звіт

Захист
кандидатської
дисертації у квітні
2016 р.
Одеський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, кафедра
Європейської
інтеграції, 2015 р.
Тема: «Методика
викладання
фахових
дисциплін», звіт
Захист

Лариса
Київський
Володимирів- національн
на
ий
економічни
й
університет
імені
Вадима
Гетьмана,
кафедра
обліку
підприємни
цької
діяльності

17. Бахчиванжи

Доцент

народного
господарства, 1992
р.
Спеціальність:
«Бухгалтерський
облік, контроль і
аналіз
господарської
діяльності»
Кваліфікація:
економіст

Одеський

спеціальностями:
Шифр 08.00.09
Спеціальність:
«Бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит (за видами
економічної
діяльності);
Шифр 21.04.09
Спеціальність:
«Економічна
безпека суб’єктів
господарської
діяльності»
Професор кафедри
обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.
Тема дисертації:
«Обліковоаналітичне
забезпечення
функціонування
системи
економічної
безпеки
підприємства»

рішень (34);
Логістика (20)

К. е. н.

Економічна діагностика

яких:
співавтор 4-х навчальних посібників, 2-х
підручників, 5 монографій та автор 50
статей;
2. Напрямки наукових
досліджень:
дослідження питань
управлінського обліку,
фінансового аналізу та
використання
обліково-аналітичних
методик в забезпеченні
економічної безпеки
вітчизняних
підприємств
3. Член спеціалізованої
вченої ради для захисту
дисертацій на здобуття
наукового ступеня
доктора (кандидата)
наук за спеціальністю
08.00.09 –
Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит
економічні науки в
ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана».
1. Опубліковано понад

докторської
дисертації,
листопад 2013 р.
Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана
Тема дисертації:
«Обліковоаналітичне
забезпечення
функціонування
системи
економічної
безпеки
підприємства»
Атестат професора
кафедри обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.

Одеський

