
Якісний склад науково-педагогічних працівників  

випускової кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ  

 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

навчальної 

дисципліни (кількість 

лекційних годин) 

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) 

1 Балджи 

Марина 

Дмитрівна  

1. Обґрунтування 

господарських 

рішень і 

оцінювання 

ризиків  (24 л. 

год.)  

2. Торговельне 

підприємництво 

(12 л. год)  

3. Економіка та 

організація 

торгівлі (24 л. 

год)  

4. Методологія 

наукових 

досліджень (10 л. 

год.)  

5. Міждисциплінарн

ий тренінг (8 л. 

лод.) 

Професор кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Сімферопольський 

державний університет 

імені  М.В. Фрунзе, 1988 р., 

географія, географ викладач  

Доктор економічних наук, 08.00.06 – 

Економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища, 

«Концептуальні засади та 

організаційно-економічне забезпечення 

регулювання комплексного 

природокористування», 

 

професор кафедри економіки та 

управління національним 

господарством  

1. Академічне 

Співтовариство 

Михайла 

Балудянського і 

ВСВЕ (м. Краків, 

Польща), з 1.11.2015 

р. по 10.11.2015 р. за 

наказом ОНЕУ №47-

ОХ від 13.10.2015. 

Сертифікат №11-11/1 

2. Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень НАН 

України, 10.10.2017 р. 

– 10.11.2017 р. за 

наказом ОНЕУ №314-

О від 10.11.2017 р. 

Довідка №2/427 від 

14.11.2017 

2 Гніздовська 

Ганна 

Михайлівна   

1. Муніципальне 

право (16 л. год.)  

2. Міжнародне 

комерційне право 

(14 л. год.) 

Старший викладач 

кафедри 

економіки, права 

та управління 

бізнесом  на 

умовах погодинної 

оплати 

(Адвокатське 

об’єднання «Юріс-

Феррум», голова)  

Одеський національний 

університет 

ім. І.І.Мечникова, 2009, 

правознавство, юрист  

Кандидат юридичних наук, 12.00.03 – 

Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне 

право, «Цивільно-правове регулювання 

суспільних відносин у сфері 

професійного футболу України»  

Практик 



3 Доброва 

Наталя 

Василівна 

1. Економіка та 

організація 

підприємницької 

діяльності (30 л. 

год.; 28 л. год.)  

2. Основи бізнесу (40 

л. год.)  

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

Одеський інститут 

народного господарства, 

1984 р., планування 

промисловості, економіст 

Кандидат економічних наук,  08.00.05 – 

Економіка, планування і організація 

управління народним господарством та 

його галузями, «Організаційно-

економічний механізм технічного 

розвитку машинобудівельного 

комплексу (на прикладі Одеської 

області)», 

 

доцент  кафедри  регіональної 

економіки та підприємництва 

ДП «Науково-дослідний 

інститут «Шторм» з 

8.10.2018 р. по 

8.11.2018 р., за наказом 

ОНЕУ №242-О від 

8.10.2018 р. Довідка 

№560/540 від 

08.11.2018 р. 

4 Каражия 

Едуард 

Андрiйович  

1. Оцінка бізнесу та 

нерухомості (16 

л.год – ФМЕ та 24 

л. год – ФЕУП )  

2. Основи бізнесу (10 

л. год)  

3. Управління 

власністю 

територіальних 

громад (-)  

4. Вступ до фаху (10 

л. год.) 

5. Економіка та 

організація 

підприємницької 

діяльності (-) 

Старший викладач 

кафедри економіки, 

права та управління 

бізнесом  

Одеський інститут 

народного господарства, 

1989 р., планування 

народного господарства, 

економіст  

Немає  ТОВ «Юпітер» з 14.11.18 

р. по 14.12.2018 р. за 

наказом по ОНЕУ № 271-0 

від 12.11.2018 р. Довідка 

№ 132518.12.2018 р. 

5 Карпов  

Володимир 

Анатолійович 

1. Комерційні 

обчислювання у 

проектуванні 

бізнесу (12 л. год.)  

2. Проектний аналіз 

(30 л. год.)  

3. Аналіз та 

прогнозування 

кон’юнктури 

ринку (28 л. год.)  

4. Ринки: 

кон’юнктура, 

інструменти та 

інститути (16 л. 

год) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

Одеський інститут 

народного господарства, 

1981 р., статистика, 

економіст 

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – 

Економіка, планування, організація 

управління народним господарством, 

«Госпрозрахунковий механізм 

стимулювання розробок нової техніки 

машинобудівному комплексі», 

 

доцент кафедри регіональної економіки 

та підприємницької діяльності 

ТОВ «Юпітер» з 

20.03.2015 р. по 

20.04.2015 р., за наказом 

ОНЕУ № 55-О від 

20.03.2015 р. 



6 Кічук Надія 

В’ячеславівна  

1. Антикризове 

управління в 

бізнесі (16 л. год.)  

2. Антикризове 

управ-ління (-)  

3. Економіка та 

організація 

торгівлі (28 л. 

год.)  

4. Планування 

ділового розвитку 

суб’єктів 

господарювання (-

)  

5. Міждисциплінарн

ий тренінг (-) 

Доцент  кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Одеський державний 

економічний університет, 

2004 р., міжнародна 

економіка, економіст 

 

Сертифікат В2 з 

володіння англ. мовою та 

німецькою мовою   

Кандидат економічних наук, 08.00.04 –

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), «Економічні 

складові забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств 

молочної галузі Південного регіону 

України»,  

 

доцент кафедри економіки та 

управління національним 

господарством  

ТОВ «Пічник» з 

10.10.2016 р. по 

10.11.2016 р., за наказом 

ОНЕУ №298-О від 

03.10.2016 р. Довідка 

№ 34/12 від 11.11.2016 р. 

7 Клєвцєвич 

Наталія 

Анатоліївна  

1. Економіка та 

організація 

міського 

господарства (24 

л. год.) 

2. Управління 

інфраструктурним

и проектами 24 л. 

год.)   

3. Управління 

власністю 

територіальних 

громад 14 л. год.)  

4. Основи стандар-

тизації і 

сертифікації (40 л. 

год.) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Одеський державний 

економічний університет, 

2003 р.,  економіка 

підприємства, економіст  

 

Сертифікат В2 з 

володіння польською 

мовою  

Кандидат економічних наук, 08.00.03 – 

Економіка та управління національним 

господарством, «Формування 

інституціональних умов партнерства 

приватного та державного секторів в 

комунальному господарстві України 

(на прикладі підприємств 

водопровідно-каналізаційного 

господарства)», 

 

доцент кафедри економіки, права та 

управління бізнесом  

СПД «Зубкова Вікторія 

Андріївна» з 17.03.17 р. 

по 17.04.17 р., за наказом 

ОНЕУ від № 78-О від 

9.03.2017 р. 

Довідка № 424 від 

13.04.2017 р. 

8 Ковальов 

Анатолій 

Іванович 

1. Антикризове 

управління в 

бізнесі (14 л. год.)  

2. Антикризове 

управління (14 л. 

год.) 

Професор кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

на умовах погодинної 

оплати (проректор з 

наукової роботи в 

ОНЕУ) 

Одеський інститут 

народного господарства, 

1975 р. бухгалтерський 

облік в промисловості, 

економіст 

Доктор економічних наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами, «Управління 

реструктуризацією підприємств 

промисловості», 

 

професор кафедри економіки та 

управління національним 

господарством 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради з 

15.05.2018 р. по 

15.06.2018 р. за наказом 

ОНЕУ № 94-О від 

11.05.2018 р., довідка 

№ 1113/01-41/01 від 

22.06.2018 р.  



9 Маркітан 

Олександр 

Сергійович 

1. Планування 

ділового розвитку 

суб’єктів 

господарювання 

(12 л. год.)  

2. Управління 

проектами (14 л. 

год.)  

3. Управління 

проектами 

місцевого 

розвитку (14 л. 

год.) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

Одеський інститут 

народного господарства, 

1984 р., планування 

народного господарства, 

економіст 

Кандидат економічних наук, 08.00.21 – 

Економіка, планування і організація 

управління промисловістю та її 

галузями, «Вдосконалення 

економічних методів підвищення 

ефективності витрат на розробки нової 

техніки в машинобудівному 

комплексі», 

 

доцент кафедри організації, 

планування та регулювання економіки 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради з 

15.05.2018 р. по 

15.06.2018 р., 

за наказом ОНЕУ № 94-О 

від 11.05.2018 р., довідка 

№ 1115/01-41/01 від 

22.06.2018 р.  

10 Однолько 

Вікторія 

Олександрівн

а  

1. Економіка та 

організація 

торгівлі (28 л. год)  

2. Організація 

торгівлі (-)  

3. Управління 

міжнародною 

конкурентоспромо

жністю суб’єктів 

господарювання 

(14 л. год.)  

4. Торговельне 

підприємництво (-

)  

Старший викладач 

кафедри економіки, 

права та управління 

бізнесом  

Одеська державна академія 

харчових технологій, 2000 

рік, економіка підприємства, 

інженер-економіст 

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності, 

«Механізми та інструменти управління 

витратами підприємств харчової 

промисловості»  

ТОВ АФ «Евріка» з 

5.12.2018 р. по 

5.12.2018 р. за наказом 

ОНЕУ 263-О від 

31.10.2018 р. 



11 Райлян Олег 

Георгійович  

1. Правове 

регулювання 

економічної 

діяльності 

(18 л. год.)  

2. Правові засади 

фінансово-

економічної 

діяльності 

(14 л. год.) 

Викладач кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Молдавський державний 

університет, 2000р., право, 

ліценціат права за 

юридичним напрямком  

(згідно перекладу з 

оригіналу диплому)  

  

Відповідно до Довідки   

МОНУ 6/1 843н від  

19.12.2006 р., 

правознавство, кваліфікація 

спеціаліст.  

Немає  1. Національний 

університет «Одеська 

юридична академія», з 

13.04.2015 р. по 

13.05.2015 р., за 

наказом ОНЕУ №84-О 

від 14.04.2015 р. 

Довідка № 963- 3 від 

15.05.2015 р. 

 

2. Адвокатське 

об’єднання «ЮРІС 

ФЕРРУМ» з 16.09.2019 

р. по 16.10.2019 р. за 

наказом ОНЕУ № 219-

О від 16.09.2019 р. 

Довідка №372 від 

08.11.2019 р  

12 Репушевська 

Юлія 

Олександрів-

на  

1. Організація 

бізнесу в різних 

сферах діяльності 

(10 л. год.)  

2. Основи бізнесу (-)  

3. Основи 

стандартизації і 

сертифікації (-) 

Викладач кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Одеський державний 

економічний університет, 

2010 р., спеціальність облік 

і аудит, кваліфікація 

економіст  

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), « Формування 

антикризових управлінських рішень у 

діяльності підприємств 

машинобудування»   

Навчання в аспірантурі з 

2010 – 2017 рр. (Захист – 

січень 2017). 



13 Сментина  

Наталія 

Валентинівна 

1. Методологія 

наукових 

досліджень (10 л. 

год.)  

2. Стратегічне 

плану-вання 

місцевого 

розвитку (12 

л.год.)  

3. Державне 

регулювання 

економіки (12 л. 

год)  

4. Планування та 

економічне стиму-

лювання розвитку 

підприємництва в 

Україні (16 л. год) 

Завідувач кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

Одеський державний 

економічний університет, 

2003 р., міжнародна 

економіка, економіст 

 

Сертифікат В2 з володіння 

англ. мовою  

Доктор економічних наук, 08.00.03 – 

Економіка та управління національним 

господарством, «Стратегічне планування 

соціально-економічного розвитку 

мезосистем»,  

 

професор кафедри економіки, права та 

управління бізнесом 

1. Фермерське 

господарство «Пан-

Білан», з 15.09.2016 р. 

по 15.10.2016 р., за 

наказом ОНЕУ №276-

О від 12.09.2016 р.. 

Довідка № 115 від 

15.10.2016 р.  

 

2. Wyższa Szkoła 

Społeczno-Gospodarcza 

w Przeworsku (Польша) 

з 1 квітня 2019 р. по 30 

червня 2019 р. за 

наказом ОНЕУ №62/1-

О від 28.03.2019 р. 

Сертифікат № IFS-

WSSG /2019-388. 

14 Старченко 

Антон 

Юрійович  

1. Правове 

регулювання 

підприємницької 

діяльності (12 л. 

год.)  

2. Правове 

регулювання 

фінансово-

економічної 

діяльності (24 л. 

год.)  

3. Господарське 

право (20 л. год.)  

4. Трудове право 

(14 л. год.) 

5. Підприємницьке 

право (24 л. год) 

Старший викладач 

кафедри економіки, 

права та управління 

бізнесом  

Одеський національний 

університет ім. І.І. 

Мечникова, 2000 р., 

політологія, політолог, 

викладач соціально-

політичних дисциплін. 

 

Одеський національний 

університет ім. І.І. 

Мечникова, 2003 р., 

правознавство, юрист  

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; 

фінансове  право; інформаційне право, 

«Інформаційні ресурси в органах 

виконавчої влади (адміністративно-

правовий аналіз)» 

Циклова комісія з 

правових дисциплін 

Одеського державного 

екологічного університету 

з 1.12.2017 р.  по 30.12. 

2017 р., за наказом ОНЕУ 

№13-О від 01.12.2017 р. 

Довідка № 1486 від 

30.12.2017 р. 



15 Ткачук 

Альона 

Сергіївна  

1. Інтелектуальна 

власність (16 л. 

год.)  

2. Інтелектуальна 

власність у бізнесі 

(20 л. год.)  

3. Цивільне право 

(22 л. год.) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Одеський національний 

університет ім. І. І. Мечникова, 

економіко-правовий 

факультет, 2009 р., 

правознавство, магістр права. 

 

Одеський національний 

економічний університет, 

2018 р., менеджмент, магістр з 

менеджменту організацій і 

адміністрування  

 

Сертифікат В2 з володіння 

англ. мовою  

Кандидат юридичних наук, 12.00.01 – 

Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень, 

«Теоретико-правові характеристики 

правосвідомості молоді»  

Портофранківський ВП 

Приморського ВП в м. 

Одесі ГУНП в Одеській 

області з  13.03.2017 р. по 

13.04.2017 р. за наказом 

ОНЕУ № 96-О від 

13.03.2017 р. (Довідка  № 

36/2-297 від 14.04.2017 р.) 

16 Фіалковська 

Анастасія 

Андріївна 

1. Підготовка та 

супровід 

грантових 

проектів (12 л. 

год.)  

2. Етика бізнесу (40 

л. год.)  

3. Основи бізнесу 

(40 л. год)  

4. Державне 

регулювання 

економіки (28 л. 

год);  

5. Економіка та 

організація 

підприємницької 

діяльності (28 л. 

год.) 

Старший викладач 

кафедри економіки, 

права та управління 

бізнесом 

Одеський державний 

економічний університет, 

2011 р., економіка 

підприємства, економіст 

 

Сертифікат С1 з 

володіння англ. мовою 

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності), 

«Забезпечення антикризової 

реструктуризації виноробних 

підприємств» 

1. Навчання в 

аспірантурі з 2012 – 

2016 рр (Захист – 

грудень 2016).  

 

2. Wyższa Szkoła 

Społeczno-

Gospodarcza w 

Przeworsku 

(Польша) з 1 квітня 

2019 р. по 30 червня 

2019  р. за наказом 

ОНЕУ №62/1-О від 

28.03.2019 р.Сертиф

ікат № IFS-WSSG 

/2019-389. 

17 Шаталова 

Людмила 

Семенівна  

1. Державне 

регулювання 

економіки (28 л. 

год)  
2. Економіка, 

організація та 

управління 

регіоном 10 л. год) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом  

Одеський державний 

економічний університет, 

2005 р., економіка 

підприємства, кваліфікація 

економіст 

 

Сертифікат В2 з 

володіння англ. мовою  

Кандидат економічних наук, 08.00.05 - 

розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка, «Формування 

механізму забезпечення економічної 

самодостатності регіонів»  

Варненський університет 

менеджменту (Болгарія) з 

28 серпня 2019 р. по 27 

вересня 2019 р. за наказом 

ОНЕУ №193/1-0 від 

27.08.2019 р. Сертифікат 

№172/26.09.2019. 



18 Янковий 

Володимир 

Олександро-

вич 

1. Аналіз та 

прогнозування 

кон’юнктури 

ринку (28 л. год.) 

2. Економіка 

проектів у 

зовнішньоекономі

чній діяльності (14 

л. год.) 

3. Бізнес-планування 

(4 л. год.) 

4. Організація 

бізнесу в різних 

сферах діяльності 

(10 л. год.) 

Доцент кафедри 

економіки, права та 

управління бізнесом 

Одеський державний 

економічний університет, 

2005 р.,  економіка 

підприємства, економіст 

 

Сертифікат B2 з 

володіння англ. мовою 

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), «Управління 

прибутком промислових підприємств», 

 

доцент кафедри економіки, права та 

управління бізнесом 

ПАТ «Одескабель», з 

10.10.2015 р. по 

10.11.2015 р., за наказом 

ОНЕУ №№302-О від 

30.09.2015 р.. Довідка 

№ 158 від 17.11.2015 р. 

 


