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Formation of intellectual potential of an industrial
enterprise: resource constraints and innovation-oriented
business partnership. Monograph (In Ukrainian).
[моногр.] / K.I. Tkach, S.V. Filyppova, V.Yu. Vasilieva. –
Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG
(haftungsbeschränkt), 2018. – 210 p.
Як
викладач
–
професор
кафедри
адміністративного менеджменту та проблем ринку
Одеського
національного
політехнічного
університету (ОНПУ) приймає активну участь у
методичних
семінарах
та
майстер-класах
з
викладачамиф Інституту бізнесу, економіки та
інформаційних
технологій
ОНПУ,
постійно
вдосконалюючи свою майстерність та практичні
навички колег своєї Альма-матер. Доробком
викладача К. І. Ткача за останні роки є, зокрема дві
фундаментальні праці:
Менеджмент: [навч. посібн.] / заг.ред. І.О.
Александрова, К.І. Ткача; кол. авторів.: І.О.
Александров, О.В. Половян, К.І. Ткач, С.В..
Філиппова та ін. – Одеса: Прес-кур’єр, 2015. – 392 с.
Методологія та організація наукових досліджень :
підручник
/
І.О.Александров,
К.І.Ткач,
С.В.Філиппова. – Одеса: Астопринт, 2018. – 200 с.
Як бізнесмен – Голова правління ПІІ ТОВ
«АВЕРС» (з 1997р. дотепер) використовує сучасні
управлінські технології та ефект синергії бізнесу,
освіти та науки, об’єднавши більше десяти
підприємств, в т.ч. виробничих (фінансова компанія
«Герц», інвестиційно-промислова група «Майстер»,
готельні та торгово-розважальні комплекси тощо).
Заслужений
економіст
України,
доктор
економічних
наук,
професор
кафедри
адміністративного менеджменту та проблем ринку
Одеського
національного
політехнічного
університету. Голова правління ПІІ ТОВ «АВЕРС».
Економіка та менеджмент в житті Костянтина
Івановича Ткача гармонійно поєднують три
складові: професійну, управлінську та науководослідницьку та три сфери: бізнес, науку та освіту.
Підтвердженням цього є його успішна реалізація
як науковця, викладача та бізнесмена.
Як
науковець
сучасної
формації
–
Заслужений
економіст
України,
доктор
економічних
наук К. І. Ткач приділяє увагу
новітній проблематиці інноваційного бізнеспартнерства у цифровій економіці, інноваційним
формам колаборації із закладами вищої освіти та
академічними установами, формуванню якісної
системи дуальної освіти. Тривалий час він
спеціалізується на дослідженні проблемних питань
колаборації вітчизняних університетів та бізнесу,
вивченні причин розбіжності підходів світових та
вітчизняних бізнес-структур до партнерства з
освітньо-науковою сферою. Успішності наукового
пошуку сприяє системна освіта Костянтина
Івановича та його тривалий досвід діяльності у
сфері бізнесу (з 1991р.). У науковому доробку
вченого К. І. Ткача численні публікації у фахових
виданнях та міжнародних науково-метричних
базах, зокрема Scopus, монографії:
Ткач К. Теоретичні засади регіональної
промислової політики : [монографія] / К. Ткач. –
О. : Астропринт, 2008. – 279 c.

Біографія К. І. Ткача – це біографія талановитої
різносторонньої людини, яка напружено працювала
та зробила себе сама. Він народився 22 вересня 1969
р. у Вінницькій області в родині службовців. У 1986 р.
з відзнакою закінчив середню школу. Вищу освіту
здобув в Одеському політехнічному інституті на
факультеті «Автоматика та управління в технічних
системах». З часом закінчив аспірантуру й
докторантуру з економіки. У 2005 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему «Формування
інтеграційної
моделі
функціонування
в
промисловості України», у 2011 р. – докторську на
тему «Теоретичні основи двополюсної національної
промислової політики». Весь час працював у бізнессфері. Одружений, має чотирьох дітей.
За значний особистий внесок у соціальноекономічний, культурний розвиток Української
держави, вагомі трудові досягнення Костянтину
Івановичу в 2008 р. було присвоєно почесне звання
заслуженого економіста України. И це – цілком
справедливо.
З глибокою повагою, від імені вченихекономістів а також членів Спеціалізованої вченої
ради й редакційної колегії економічного наукового
порталу Одеського національного політехнічного
університету
щиро
поздоровляємо
Ткача
Костянтина
Іванивича
із
Ювілеєм!
Щиро
виражаємо Вам нашу глибоку вдячність за
багаторічне плідне наукове співробітництво з
Одеським
національним
політехнічним
університетом і бажаємо здоров’я та успіхів!

