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Досвід роботи  
Досвід роботи у ЗВО  

Період 04.2021р. – дотепер. 
Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса. 

Посада Професор кафедри економіки підприємств. Гарант освітньо-наукової програми 
«Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня  

 2020 р. – 03.2021 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри економіки підприємств.  

Гарант освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» третього рівня (PhD). 
 1982 р. – 2020 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Завідувач кафедрою економіки підприємств. 
 2016 р.-2020 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Гарант освітньої програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня. 
 1994-1996 рр. 
 Одеський державний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Декан  Інженерно-економічного факультету. 
 1965-1981 рр. 

Одеський політехнічний інститут, м. Одеса. 
Доцент кафедри організації виробництва та економіки промисловості. 

  
Досвід наукової та 

професійної експертизи 
 

Період 2011 р. - дотепер 
Назва організації Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса/ 

Посада/виконувана робота Член редакційної колегії фахового наукового видання «Економіка – реалії часу». 
 1999 р. - дотепер. 
 Український журнал «Економіст», м. Київ/ 
 Член редакційної колегії фахового наукового видання «Економіст»/ 
  

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1953-1958 рр. 
Назва закладу вищої освіти Одеський політехнічний інститут, м. Одеса/ 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Технологія машинобудування, металорізні верстати та інструменти 
Кваліфікація – Інженер-механік. 

  
 
 
 



 

 ЄВГЕН БЕЛЬТЮКОВ 

 

 
 

Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 31.05 30.06.2016  р. 
Назва організації Одеський інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

Відділ ринкових механізмів і структур, м. Одеса. 
Напрям (тема), документ  Європейський   досвід   організації   навчального   процесу   у   ВНЗ   з   економічних 

спеціальностей. (Довідка про проходження стажування № 2/281 від 01.07.2016 р.). 
  

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Резервы роста производительности труда в механических цехах машиностроительных 

предприятий, 1968 р. Кандидат економічних наук. Диплом кандидата наук МЭК 
№006673. 

Докторська дисертація Повышение эффективности машиностроительного производства в новых условиях 
хозяйствования: методология и методика, 1994 р. Доктор економічних наук. Диплом 
доктора наук ДН № 002223. 

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ, серія, № 

Доцент кафедри організації виробництва та економіки промисловості, 1991 р.  
Атестат МДЦ № 072345. 

 Професор кафедри організації виробництва та економіки промисловості. 
 Атестат ПР № 008907 
  

Наукова школа Забезпечення ефективного  розвитку  виробничих  підприємств: 9  осіб  
працюють  за напрямком наукової школи. 

Напрями наукових 
досліджень 

 
1. Забезпечення ефективності машинобудівного виробництва. 

 2. Забезпечення економічного розвитку промислових підприємств. 
 3. Розвиток та оновлення технічної бази промислових підприємств. 
  

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 01.01.2019-31.12.2023 рр., керівник. 
Вид та назва Забезпечення   ефективного   функціонування   та   розвитку   підприємств:   теоретико- 

методологічні та практичні аспекти. 
 01.01.2014-31.12.2018 рр., керівник. 
 Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку промислових 

підприємств. 
 01.01.2010-31.12.2014 рр., керівник. 
 Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. 
  

Керівництво 
кандидатськими 

дисертаціями 

 
Всього – 8 осіб 

ПІП, рік захисту Безнощенко Наталя Олександрівна, 2015 р. 
Тема дисертації Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в сучасних умовах 

господарювання, 08.00.04. 
 Задорожко Гліб Ігорович, 2014 р.  
 Формування інформаційної системи конкурентоспроможності промислового 

підприємства, 08.00.04 
 Іващенко Алла Григорівна, 2014 р. 

Формування системи управління виробничими процесами промислового підприємства 
на інноваційній основі, 08.00.04 

 Черкасова Ірина Володимирівна, 2013 р. 
Формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства, 08.00.04 

 Окс Міхаель Матіас, 2013 р. 
Экономика и организация совместных предприятий, 08.00.04 

 Дискіна Анастасія Аркадіївна, 2012 р. 



 

 ЄВГЕН БЕЛЬТЮКОВ 

 

 
 

Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на основі комплексної оцінки (на 
прикладі підприємств машинобудування), 08.00.04 

 Єпіфанова Ірина Миколаївна, 2007 р. 
Організація системи обслуговування технічної бази машинобудівних підприємств, 
08.00.04 

 Некрасова Любов Аркадіївна, 2002 р. 
Формування стратегії промислового підприємства, 08.07.01 

  
Керівництво докторськими 

дисертаціями 
 
Всього – 1 особа. 

ПІП, рік захисту Некрасова Любов Аркадіївна, 2020 р. 
Тема дисертації Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації, 08.00.04 

  
Керівництво  дисертаціями 

докторів філософії  
 
Всього – 1 особа. 

ПІП, рік захисту Мацко Наталія Григоріївна, 2021 р. 
Тема дисертації Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу 

промислового підприємства на інноваційній основі, 051 Економіка. 
  

Робота у Спеціалізованих 
вчених радах 

 

Назва та шифр спецради, період, 
статус 

Спеціалізована вчена рада  Рада  по  захисту  докторських  та кандидатських  дисертацій  
Д 41.052.10 в ОНПУ, 2013р. –  дотепер, член Ради. 
Спеціалізована  вчена  Рада  по  захисту  докторських  та  кандидатських  дисертацій  
Д 41.055.03 в ОНЕУ, 2005 р. - дотепер, член Ради. 
Спеціалізована  вчена  Рада  по  захисту  докторських  та  кандидатських  дисертацій  
Д 41.177.01 в ІПРЕЕД НАН України, 2002-2014 р., член Ради. 

  
Публікації  

Монографії (одноосібні, 
колективні) 

 
Всього – 12 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку промислових 
підприємств: монографія / [Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А., Черкасова Т.І. та ін.]; за 
загальною редакцією д.е.н., проф., заслуженого  діяча науки і техніки України  Є.А. 
Бельтюкова, к.е.н., доц. Л.А. Некрасової; ОНПУ. – Одеса: Екологія, 2019. – 360 с. 

 2. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств: монографія / [Є. А. Бельтюков, Т. І. Черкасова, Л. А. Некрасова та ін.]; за 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є. А. Бельтюкова; 
Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу та інформ. технол., каф. екон. підприємств. – О.: 
Інтерпрінт, 2015. – 828 с. 

 3. Комплексна оцінка інвестиційного забезпечення промислових підприємств: 
монографія / Є. А. Бельтюков, А. А. Дискіна. – Одеса: Інтерпрінт, 2013. – 204 с 

 4. Наукові   основи   економічного   розвитку    України    та    світу:    монографія    / [Є. 
А. Бельтюков,  Є. О. Кобальчинська];  за  заг.  ред.  д-ра   екон.   наук,   проф. Царенко О. 
В., д-ра екон. наук, проф. Коляденко С. В., д-ра екон. наук, проф. Ільчука В. П. – 
Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 

 5.Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід [Текст] : монографія / М. 
П. Денисенко [та ін.] ; ред. М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова. – Суми : Університетська 
книга, 2008. – 1050 с. 

 6.Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития [Текст] : 
монография / кол. авт.: Буркинский Б. В. [и др.] ; под ред. акад. д. э. н., проф. Б. В. 
Буркинского ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. – О.: [ИПРЭЭИ 

 НАН Украины], 2009. – 334 с. 
 7.Розвиток і обслуговування технічної бази машинобудування:Монографія / Бельтюков 
 Є.А., Єпіфанова І.М. Одеськ. нац. політех. ун-т. – Одеса: Інтерпрінт, 2007. – 297 с. 
  

Підручники, посібники 
(одноосібні, колективні)      

 
Всього – 10 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Формування і розвиток потенціалу промислового підприємства : [навч. посіб. для 
студ. ВНЗ] / Є.А. Бельтюков, С.С. Свірідова, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова; за ред. 
проф. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ – Одеса: Інтерпрінт, 2009. – 456 с. 



 

 ЄВГЕН БЕЛЬТЮКОВ 

 

 
 

1. Провайдинг інновацій : підручник для студ. вищих навч. закладів / [М.П. Денисенко, 
А.П. Гречан, М.В. Гаман та ін.] ; за ред. М.П. Денисенка. К. : Проф, 2008. – 448 с. 
2. Техніко-економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / Н. С. Поповенко [и др.] ; ред. 
Н. С. Поповенко, Є. А. Бельтюков ; Одеський національний політехнічний ун-т. – О. : 
ОНПУ, 2006. – 135 с  
3. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. 
навч. закл. / О. І. Волков [та ін.] ; ред. О. І. Волков, М. П. Денисенко; Київський 
національний ун-т технологій та дизайну. – 2.вид., перероб. – К. : [б.в.], 2005. – 423 с. 
4. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. С. 
Поповенко [и др.] ; ред. Н. С. Поповенко, Е. А. Бельтюкова ; Одесский гос. 
политехнический ун-т, Высшая школа делового администрирования. – Одесса : [б.и.], 
1999. – 194 с. 

  
Статті у фахових виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 
 
Всього – 85  

 1. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку промислового 
підприємства /  Є. А.  Бельтюков, Т. М. Ткачук // Вісник Хмельницького 
національного університету. –  2020. –  № 4. – С.36-40. 
2. Assessment of production potential of industrial enterprise in the context of sustainable 
development / Y. Beltiukov, N. Matsko //  Modern Science – Moderní věda. Praha. Česká 
republika, Nemoros. –  2020.  – №2. –  С. 35–42.   
3. Crediting problems of the enterprises of small and medium business by Ukrainian banks 
[Електронний ресурс] / A.H. Ivaschenko, Ye.A. Beltyukov // Економіка: реалії часу. 
Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 73-79. 
4. Розвиток організаційно – економічних підходів до технічного переоснащення 
підприємств машинобудування / Є.А. Бельтюков, О.П. Косенко, Й.М. Петрович // 
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
– 2016. – № 47. – С.69-72. 
5. Інноваційні підходи для продуктивного використання основних фондів на 
підприємстві [Електронний ресурс] / Є.А. Бельтюков, М.О. Мачинська // Вісник 
Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 2(1). 
6. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності промислових 
підприємств [Електронний   ресурс]   /   Є.А.   Бельтюков,   Н.О.   Безнощенко   // 
Вісник Хмельницького національног університету. Економічні науки. – 2015. – № 3(2). 

Участь у науково- 
практичних заходах 

 

Період, статус 2015 - 2019 рр. (співголова організаційного комітету) 
Вид та назва  Щорічна   Міжнародна   науково-практична   конференція «Формування   

потенціалу економічного розвитку промислових підприємст», ОНПУ, м. Одеса. 
Період, статус 28.09-29.09.2015 р. (співголова організаційного комітету) 

Вид та назва Міжнародна  науково-практична  конференція  «Проблеми  забезпечення  економічного 
розвитку промислових підприємств», ОНПУ, м. Одеса. 

  
Державні нагороди,  

почесні звання, 
відомчі відзнаки, 

грамоти тощо 

 

Назва, рік отримання Відзнака Ректора ОНПУ, 2020 р. 
Медаль Ханса-Бенедікта, Аугсбурзький технічний університет (ФРН), 2013 р. 
Заслужений діяч науки і техніки України, 2012 р. 

 


