Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 051 “Економіка”
Найменуван
ня
№
навчальної
п
дисципліни
/
(кількість
п
лекційних
годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

1

Філософія
(40 год.)

ЄршоваБабенко
Ірина
Вікторівна

2

Професійна
іноземна
мова
(24 год.)

Шкворченко
Наталя
Миколаївна

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

Найменування закладу,
який закінчив викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

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

I. Цикл загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за сумісництвом)
професор
Одеський державний Доктор філософських наук,
Одеський національний
кафедри
університет
09.00.04 – філософська
університет ім.
мистецтвознавст
ім. І.І. Мечникова,
антропологія, філософія
І. І. Мечникова, 2013 р.,
ва та загально1976 р.
культури, тема:
звіт
гуманітарних
Спеціальність:
«Методологія дослідження
дисциплін
«Філологія російської
психіки як
мови та літератури»,
синергетичного об’єкту»,
кваліфікація: філолог,
професор кафедри
Московський
філософії
економічний
університет, 2001 р.
Спеціальність:
«Психологія»,
кваліфікація: психолог.
доцент кафедри
Одеський державний
Кандидат філологічних
Доцент кафедри
перекладу і
університет імені
наук, 10.02.04 - германські
перекладу та
мовознавства
І.І. Мечникова, 1997 р.
мови, тема: «Просодичне
мовознавства МГУ,
Спеціальність:
оформлення гендерної
атестат 12ДЦ №045203
Філолог, викладач
належності комунікантів в
від 15 грудня 2015 р.
англійської та
англомовному офіційнонімецької мов і
діловому дискурсі»

№ 2, 3, 4,
6, 8, 11,
12

№ 1, 2, 3,
11

літератури

Методологія
наукових
досліджень
(52 год)

Яворська
Галина
Харлампіївна

3

Математичні
моделі,
методи та
інформаційн
і технології
в економіці
(58 год)

Зайцев
Дмитро
Анатолійович

4

Економіка
та
управління
підприємст-

Головченко
Олена
Миколаївна

(інструментальнофонетичне дослідження)
Доцент кафедри перекладу
та мовознавства
професор
Південноукраїнський
Доктор педагогічних наук,
кафедри
педагогічний університет
13.00.04 – теорія та
мистецтвознавст
ім. К.Д. Ушинського,
методика професійної
ва та загально1983.
освіти,
гуманітарних
Спеціальність:
тема: «Теоретичні та
дисциплін
кваліфікація: викладач
методичні засади
педагогіки та психології,
формування
Одеський інститут
соціально-професійної
внутрішніх справ, 1997,
зрілості курсантів вищих
правоохоронна
навчальних закладів МВС
діяльність.
України», професор
Одеський юридичний
інститут внутрішніх
справ, ХНУС, 2002,
Спец: «Правознавство»,
кваліфікація: юрист.
Цикл дисциплін професійної підготовки
професор
Донецький
Доктор технічних наук,
кафедри
політехнічний
05.12.02 - телекомунікомп’ютерної
інститут, 1986 р.
каційні системи та мережі,
інженерії
Спеціальність:
тема: «Аналіз і синтез
«Прикладна
моделей
математика»
телекомунікаційних систем
Кваліфікація: інженерна функціональних
математик
мережах Петрі», професор
Професор
Одеський інститут
Доктор економічних наук,
зав. кафедри
інженерів морського
08.00.05 - розвиток та
економіки і МЕВ
флоту, 1981 р.,
розміщення продуктивних
Спеціальність:
сил та регіональна

Національний університет
«Одеська юридична
академія», 2014 р.
Звіт.

№ 2, 3, 4,
8

Університет СІДІАН, м.
Сіань, Китай. Звіт, 2012 р.

№ 1, 2, 5,
6, 8

Атестат професора
кафедри економіки і
міжнародних економічних
відносин, 01.03.2013 р.

№ 2, 3,
10, 12

вами
(58 год)

5

Моделювання складних
економічних
систем
(20 год)

Ращупкіна
Валентина
Микитівна

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

6

Моделі
регіональної
економіки
(20 год)
Моделювання стратегій
інноваційного розвитку

Головченко
Олена
Миколаївна

Професор
зав. кафедри
економіки і МЕВ

7

«Експлуатація водного
економіка, тема:
транспорту»,
«Теоретико-методологічне
Кваліфікація: інженер
забезпечення подолання
експлуатаційник,
загроз стабільному
Одеський Юридичний
економічному розвитку
інститут національного
регіонів України»
університету
Професор кафедри
внутрішніх справ,
економіки і міжнародних
2005р.,
економічних відносин
Спеціальність:
«Правознавство»,
Кваліфікація: магістр
права
Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта
Донецький технічний
Доктор економічних наук,
університет, 1994 р. за
2010, 08.00.04 – економіка
спеціальністю:
та управління
Економіка та
підприємствами (за видами
організація гірничої
економічної діяльності),
промисловості,
тема: «Розвиток
Кваліфікація: інженерметодології управління
економіст
процесами реорганізації
промислових підприємств»
Професор кафедри
економіки підприємств
Одеський інститут
Доктор економічних наук,
інженерів морського
08.00.05 - розвиток та
флоту, 1981 р.,
розміщення продуктивних
Спеціальність:
сил та регіональна
«Експлуатація водного
економіка, тема:
транспорту»,
«Теоретико-методологічне
Кваліфікація: інженер
забезпечення подолання
експлуатаційник,
загроз стабільному

Центр підвищення
педагогічної кваліфікації
(ЦППК) Донбаської
національної академії
будівництва і архітектури,
2012 р., звіт

№ 2, 3, 4,
8, 11, 12

Атестат професора
кафедри економіки і
міжнародних економічних
відносин, 01.03.2013 р.

№ 2, 3,
10, 12

економіки
(20 год)

Одеський Юридичний
інститут національного
університету
внутрішніх справ,
2005р.,
Спеціальність:
«Правознавство»,
Кваліфікація: магістр
права
Одеський державний
політехнічний
університет, 1997 р.,
Спеціальність:
«Менеджмент у
виробничій сфері»,
Кваліфікація:
спеціаліст з
менеджменту

8

Економічна
діагностика
підприємства
(20 год)

Гончарук
Анатолій
Григорович

Завідувач
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

9

Стратегічне
управління
підприємства
(20 год)

Драчук
Юрій
Захарович

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

Економіка

Головченко

Професор

Одеський інститут

10

економічному розвитку
регіонів України»
Професор кафедри
економіки і міжнародних
економічних відносин

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
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 р.
Доктор економічних наук,

Університет менеджменту
освіти НАПН України,
Тема випускної роботи:
«Управління навчальним
процесом у ВНЗ ІІІІV р.а.».
Свідоцтво про
підвищення кваліфікації
12СПВ 016686,
15.11.2013 р.,
категорія «Завідувач
кафедри ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»
Професор кафедри
менеджменту, атестат
професора 12ПР №
009712, 2014, Україна

№ 1, 2, 3,
6, 8, 9, 10,
11, 12

Атестат професора

№ 2, 3,

№ 2, 3, 8,
11, 12

та
управління
персоналом
підприємства
(20 год)

Олена
Миколаївна

зав. кафедри
економіки і МЕВ

11 Потенціал та
розвиток
підприємства
(20 год)

Степанова
Катерина
В’ячеславівна

Доцент кафедри
економіки і МЕВ

12 Бухгалтерсь
кий облік у
системі
управління
підприємством

Гнилицька
Лариса
Володимирівна

Професор,
Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима

інженерів морського
флоту, 1981 р.,
Спеціальність:
«Експлуатація водного
транспорту»,
Кваліфікація: інженер
експлуатаційник,
Одеський Юридичний
інститут національного
університету
внутрішніх справ,
2005р.,
Спеціальність:
«Правознавство»,
Кваліфікація: магістр
права
Одеський державний
економічний
університет, 1995 р.
Спеціальність:
«Економіка
підприємства»
Кваліфікація:
економіст

Київський інститут
народного
господарства, 1992 р.
Спеціальність:
«Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз

08.00.05 - розвиток та
розміщення продуктивних
сил та регіональна
економіка, тема:
«Теоретико-методологічне
забезпечення подолання
загроз стабільному
економічному розвитку
регіонів України»
Професор кафедри
економіки і міжнародних
економічних відносин

кафедри економіки і
міжнародних економічних
відносин, 01.03.2013 р.

10, 12

Кандидат економічних
наук, 08.08.01
Спеціальність: «Економіка
природокористування і
охорони навколишнього
середовища»
Тема дисертації:
«Формування інтегрованої
системи управління
морськім природокористуванням»
Доктор економічних наук,
за двома спеціальностями:
08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за
видами економічної
діяльності);

MEDCOAST INSTITUTE
2012. Participated in the 9th
International Training
Workshop on integrated
coastal Management in the
Mediterranean and the
Black Sea, Turkey, диплом

№ 1,2,3,
5,8

Захист докторської
дисертації, листопад
2013 р.
Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана

№ 2,3,7,
12

(20 год)

13 Організація
виробництва
(20 год)

14

Моделі
глобальної
економіки
(20 год)

Гетьмана,
кафедра обліку
підприємницької
діяльності

Головченко
Олена
Миколаївна

Професор
зав. кафедри
економіки і МЕВ

Гнилицька
Лариса
Володимирівна

Професор,
Київський
національний
економічний

господарської
діяльності»
Кваліфікація:
економіст

Одеський інститут
інженерів морського
флоту, 1981 р.,
Спеціальність:
«Експлуатація водного
транспорту»,
Кваліфікація: інженер
експлуатаційник,
Одеський Юридичний
інститут національного
університету
внутрішніх справ,
2005р.,
Спеціальність:
«Правознавство»,
Кваліфікація: магістр
права
Київський інститут
народного
господарства, 1992 р.
Спеціальність:

21.04.09 – економічна
безпека суб’єктів
господарської діяльності.
Професор кафедри обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.
Тема дисертації:
«Обліково-аналітичне
забезпечення
функціонування системи
економічної безпеки
підприємства»
Доктор економічних наук,
08.00.05 - розвиток та
розміщення продуктивних
сил та регіональна
економіка, тема:
«Теоретико-методологічне
забезпечення подолання
загроз стабільному
економічному розвитку
регіонів України»
Професор кафедри
економіки і міжнародних
економічних відносин

Доктор економічних наук,
за двома спеціальностями:
08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за

Тема дисертації:
«Обліково-аналітичне
забезпечення
функціонування системи
економічної безпеки
підприємства»
Атестат професора
кафедри обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.
Атестат професора
кафедри економіки і
міжнародних економічних
відносин, 01.03.2013 р.

№ 2, 3,
10, 12

Захист докторської
дисертації,
листопад 2013 р.
Київський національний

№ 2,3,7,
12

Моделі
сталого
розвитку
(20 год)
16 Моделювання
еволюційного розвитку
ринкової
економіки
(20 год)

університет імені
Вадима
Гетьмана,
кафедра обліку
підприємницької
діяльності

15

«Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз
господарської
діяльності»
Кваліфікація:
економіст

17 Маркетинго
вий
менеджмент
підприємства
(20 год)

Ращупкіна
Валентина
Микитівна

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

Донецький технічний
університет, 1994 р. за
спеціальністю:
Економіка та
організація гірничої
промисловості,
Кваліфікація: інженерекономіст

18 Організацій
ний
розвиток
підприємства
(20 год)

Драчук
Юрій
Захарович

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

видами економічної
діяльності);
21.04.09 – економічна
безпека суб’єктів
господарської діяльності.
Професор кафедри обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.
Тема дисертації:
«Обліково-аналітичне
забезпечення
функціонування системи
економічної безпеки
підприємства»
Доктор економічних наук,
2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Розвиток
методології управління
процесами реорганізації
промислових підприємств»,
професор кафедри
економіки підприємств
Доктор економічних наук,
2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Підвищення
ефективності інновацій у
безпеці вугільного

економічний університет
імені Вадима Гетьмана
Тема дисертації:
«Обліково-аналітичне
забезпечення
функціонування системи
економічної безпеки
підприємства»
Атестат професора
кафедри обліку
підприємницької
діяльності, 2014 р.
Центр підвищення
педагогічної кваліфікації
(ЦППК) Донбаської
національної академії
будівництва і архітектури,
2012 р., звіт

№ 2, 3, 4,
8, 11, 12

Професор кафедри
менеджменту, атестат
професора 12ПР №
009712, 2014, Україна

№ 2, 3, 8,
11, 12

інженер

19

Методи
прийняття
управліньких рішень
(20 год)

Економіка і
організація
діяльності
об’єднань
підприємств
(20 год)
21 Інноваційні
технології в
сучасній
економіці
(20 год)
22 Технологія
створення
підприємств
повного
інноваційного циклу
(20 год)

20

Гончарук
Анатолій
Григорович

Завідувач
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

Степанова
Катерина
В’ячеславівна

Доцент кафедри
економіки і МЕВ

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

Драчук
Юрій
Захарович

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

виробництва»,
Професор кафедри
менеджменту, 2014 р.
Доктор економічних наук,
2010 р., 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
Кандидат економічних
наук, 08.08.01
Спеціальність: «Економіка
природокористування і
охорони навколишнього
середовища»
Тема дисертації:
«Формування інтегрованої
системи управління
морськім природокористуванням»
Доктор економічних наук,
2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Підвищення
ефективності інновацій у

Університет менеджменту
освіти НАПН України,
Тема випускної роботи:
«Управління навчальним
процесом у ВНЗ ІІІ-ІV
р.а.»,
Свідоцтво про
підвищення кваліфікації
12СПВ 016686,
15.11.2013 р.,
категорія «Завідувач
кафедри ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»
MEDCOAST INSTITUTE
2012. Participated in the 9th
International Training
Workshop on integrated
coastal Management in the
Mediterranean and the
Black Sea, Turkey, диплом

№ 1, 2, 3,
6, 8, 9, 10,
11, 12

Професор кафедри
менеджменту, атестат
професора 12ПР №
009712, 2014, Україна

№ 2, 3, 8,
11, 12

№ 1,2,3,
5,8

23 Прогнозуван
-ня
економічних
явищ і
процесів
(20 год)
24 Економетричне
моделювання динамічних процесів
в економіці
(20 год)
25 Математичні
моделі в
системах
моніторингу
економічних
процесів
(20 год)
26 Управління
проектами
розвитку
підприємства
(20 год)

Актуальні

Кваліфікація: гірничий
інженер

безпеці вугільного
виробництва».
Професор кафедри
менеджменту, 2014 р.
Доктор економічних наук,
2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Розвиток
методології управління
процесами реорганізації
промислових підприємств»
Професор кафедри
економіки підприємств

Ращупкіна
Валентина
Микитівна

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

Донецький технічний
університет, 1994 р. за
спеціальністю:
Економіка та
організація гірничої
промисловості,
Кваліфікація: інженерекономіст

Рибак
Анатолій
Іванович

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

Драчук

Професор

Одеський технологічний Доктор технічних наук, 1993,
інститут ім. М. В.
18.05.01 - технологія
Ломоносова, 1966 р., хлібопекарських, макаронних
спеціальність:
і кондитерських продуктів,
«Автоматизація і
тема: «Наукові основи
механізація хіміковиробництва нового вигляду
технологічних процесів»,
макаронних виробів,
кваліфікація: інженер
збагачених
електромеханік
поліфункціональними
технологічних процесів
рослинними добавками»
професор кафедри проектного
менеджменту.
Київський
Доктор економічних наук,

Центр підвищення
педагогічної кваліфікації
(ЦППК) Донбаської
національної академії
будівництва і архітектури,
2012 р., звіт

№ 2, 3, 4,
8, 11, 12

Одеський національний
морський університет,
кафедра системного
аналізу і логістики,
2013 р., звіт

№ 2, 3, 4,
8, 11

Професор кафедри

№ 2, 3, 8,

проблеми
підприємництва
(20 год)

Юрій
Захарович

кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

Планування
і контроль
діяльності
підприємств
(20 год)

Ращупкіна
Валентина
Микитівна

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

Донецький технічний
університет, 1994 р. за
спеціальністю:
Економіка та
організація гірничої
промисловості,
Кваліфікація: інженерекономіст

Аналіз
сучасних
інвестиційних рішень
(20 год)

Драчук
Юрій
Захарович

Професор
кафедри бізнесадміністрування і
корпоративної
безпеки

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

Аналіз

Ращупкіна

Професор

Донецький технічний

2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Підвищення
ефективності інновацій у
безпеці вугільного
виробництва»,
Професор кафедри
менеджменту, 2014
Доктор економічних наук,
2010, 08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності),
тема: «Розвиток
методології управління
процесами реорганізації
промислових підприємств»
Професор кафедри
економіки підприємств
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 р.
Доктор економічних наук,

менеджменту, атестат
професора 12ПР №
009712, 2014, Україна

11, 12

Центр підвищення
педагогічної кваліфікації
(ЦППК) Донбаської
національної академії
будівництва і архітектури,
2012 р., звіт

№ 2, 3, 4,
8, 11, 12

Професор кафедри
менеджменту, атестат
професора 12ПР №
009712, 2014, Україна

№ 2, 3, 8,
11, 12

Центр підвищення

№ 2, 3, 4

