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Досвід роботи  
Досвід роботи у ЗВО  

Період 04.2021 р. - дотепер 
Назва організації Державний університет «Одеська політехника» 

Посада Завідувачка кафедри підприємництва і торгівлі. 
 2016 р. – 04.2021 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Завідувачка кафедри підприємництва і торгівлі. 
 2016 р. - дотепер 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Керівник групи забезпечення спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 
Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього 
(освітньо-наукового) рівня. 

 2015-2016 рр. 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Кривий Ріг. 
 Завідувачка кафедри економіки підприємства. 
 2014-2015 рр.  
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Кривий Ріг. 
 Перший проректор 
 2006-2014 рр.  
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Донецьк. 
 Директор інституту економіки і управління. 
 2007-2014 рр. 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Донецьк. 
 Завідувачка кафедри економіки підприємства. 
 1980-2006рр. 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Донецьк. 
 ст. лаборант, асистент, доцент кафедри економіки підприємства. 
  

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 2007 р. - дотепер 
Назва організації Державний університет «Житомирська політехніка» м. Житомир 

Посада/виконувана робота Член редакційної колегії фахового наукового видання «Економіка, управління та 
адміністрування» (категорія Б) 
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 2018р.  - дотепер 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Член редакційної колегії фахового наукового видання «Маркетинг і цифрові технології» 

(категорія Б) 
 Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро 
 Член редакційної колегії фахового наукового видання «Економічний вісник» (категорія 

Б) 
 2020 р. 

Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі 
спеціалізації «Технології легкої промисловості» секція Економіка 

 2019-2021 рр. 
 Міністерство освіти і науки України 
 Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів з галузей 

знань і спеціальностей «Економіка підприємства» 
 2018 р. - до тепер 
 Міністерство освіти і науки України 
 Член конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 2020 р. 
 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка  
 Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни по 

загальній компетентності “Світові та регіональні ринки”  
 2017 р., 2018 р., 2021 р. 
 Міністерство освіти і науки України 
 Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів з напряму 

«Підприємництво» 
  

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1976-1980 рр. 
Назва закладу вищої освіти Донецький інститут радянської торгівлі, м. Донецьк 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Економіка підприємства. Кваліфікація – Економіст 
Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

 Стажування 
1996 р. – Великобританія (Бредфордський коледж), 
1997 р. - Ірландія ( Коркський університет), 
1998 р. - Великобританія (Бредфордський коледж). 
2009 р. – Іспанія (Каталонський університет, м.Барселона) 
2015 р. – Швеція (Лундський університет) 

 Підвищення кваліфікації 
Період 2016 р. 

Назва організації ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Напрям (тема), документ  Навчальна програма: «Сучасні інтерактивні методи навчання». Свідоцтво № ПК 

01597997/00881-17 від 09.11.2017 р. 
 2019 р. 
 Одеський національний політехнічний університет 
 «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої освіти і науки «Написання 

робочих програм навчальних дисциплін і силабусів» від 11.11.2019 р 
 2019 р. 
 Одеський національний політехнічний університет 
 «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої освіти і науки «Зміст, форми і 

методи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» від 02.12.2019 р 
 2020 р. 
 Одеський національний політехнічний університет 
 «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої освіти і науки «Академічна 

доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти» від 16.03.2020 р 
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Наука: школа,  

проекти, захисти,  
значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Докторська дисертація Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія, РРРР. 

Спеціальність – 08.07.05, Економіка торгівлі та послуг, диплом ДД № 004968 
  

Вчене звання  
Звання, рік присудження, 

документ, серія, № 
Доцент кафедри економіки підприємств, 1996 р., Атестат ДЦ № 004207 

 Професор кафедри економіки підприємства, 2007 р., Атестат 12ПР № 005168 
  

Наукова школа  
 Механізми економічного управління підприємствами 
  

Напрями наукових 
досліджень 

 

 Наукові інтереси пов’язані з ринковою економікою, торгівлею, економічною безпекою, 
капіталізацією підприємства, проблемами підприємництва і економіки підприємств в 
сучасних умовах 

  
Участь у наукових 

дослідженнях 
 

 Керівництво виконанням держбюджетних науково-дослідних тем 
 1. Д-2007-13 Економічний механізм функціонування підприємств у сфері торгівлі та 

послуг (2007-2009 рр.) 
2. Д-2007-12 Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів на засадах 
нового освітнього стандарту (2007-2009 рр.) 
3. Д-2008-3 Методологія формування механізму розвитку внутрішньої торгівлі на 
засадах інституціонального підходу (2008-2010 рр., номер державної реєстрації 
0107U011368) - фінансована МОНУ 
4. Д-2010-12  Проблеми стабілізації економічної діяльності підприємства (2010-2012 рр., 
номер державноїреєстрації0110U002774) 
5. Д 2012 – 2014 Науково-методичне забезпечення підготовки студентів ОКР «Магістр» 
у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка 
підприємства» спеціалізації «Антикризове управління підприємствами торгівлі та сфери 
послуг» (2012-2013 рр.) 
6. Д-2014-2 «Інноваційні механізми економічного управління підприємством» (2014-
2015 рр., номер державної реєстрації 0114U000559) - фінансована МОНУ 
7. Д 12.2012-12.2015 Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства 
(2012-2015 рр., номер державної реєстрації 0113U000623) 
Керівництво виконанням дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій 
1. №795/2001 «Методичні рекомендації аналізу фінансових потоків підприємства і 
шляхи їх удосконалення» ООО «ЕМАСО-сервіс», 2001; 
2. №258/2007 «Розробка рекомендацій удосконалення системи управління 
підприємством» ООО «Куб Плюс», 2007; 
3. №404/2008 «Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності економічної 
діяльності підприємства» СПД-фізична особа Адамович В.С., 2008; 
4. №487/2009 «Розробка рекомендацій щодо антикризового управління підприємством» 
ООО ПКФ «Політехдонстрой», 2009; 
5. №542/2009 «Розробка рекомендацій щодо антикризового управління в умовах 
економічного колапсу» ООО «Трансстрой», 2009; 
6. №567/2010 «Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства» ООО «Цегловий завод «Альтком», 2010; 
7. №614/2010 «Розробка ефективної бізнес-моделі підприємства» СПД-фізична особа 
Молохова М.О., 2010; 
8. №637/2011 «Розробка методичних рекомендацій щодо діагностики ефективності 
управління економічним потенціалом підприємства», СПД-фізична особа Кадубовський 
А.А. 2011; 



 

 ЛАРИСА ФРОЛОВА 

 

 
 

9. №658/2011 Розробка рекомендацій щодо оцінки рівня економічної безпеки 
підприємства» ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма Інтердонбас», 2011; 
10. №733/2012 «Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
управління фінансово-економічною діяльністю підприємства» ДКП 
«Зовнішньоторговельна фірма Інтердонбас», 2012; 
11. №802/2013 «Розробка рекомендацій щодо стратегічного управління 
підприємством» ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Технобуд», 2013; 
12. №803/2013 «Науково-методичні рекомендації щодо обґрунтування ефективності 
інноваційної діяльності підприємства», ТОВ «Тира», 2013; 
13. №823/2013 «Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування механізмів 
розвитку підприємства» ТОВ „Донбастехзабезпечення”, 2013. 
14. №867/2014 «Разработка методических рекомендаций по использованию 
инновационных инструментов оценки уровня конкурентоспособности предприятия», 
2014. 
 

Період, статус 2020 р. - дотепер (відповідальний виконавець) 
 Фундаментальне дослідження на тему: «Розвиток підприємництва в умовах зростання 

турбулентності соціально-економічних процесів» 
 

  
 2018 р. - 2020 (відповідальний виконавець) 

Вид та назва Фундаментальне дослідження на тему: «Механізми забезпечення інноваційного 
розвитку підприємництва в умовах глобалізацийних викликів» 

  
Керівництво 

кандидатськими 
дисертаціями 

 

 

ПІП, рік захисту 
Тема дисертації 

1. Лебеденко О.О.  «Ефективність фінансового управління торговельним 
підприємством», спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі і послуг,  2004 р. 
2. Кравченко О.С.  «Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі 
компетентнісного підходу», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління 
підприємствами, 2008 р.  
3. Хаврова К.С. «Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств», 
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2009 р. 
4. Семерунь Л.В. «Ефективність управління фінансовими результатами торговельних 
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2011 р. 
5. Самусева Л.Ю. «Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного 
господарства», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2012 р. 
6. Григораш О.В. «Управління економічним потенціалом торговельних підприємств», 
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2013 р. 
7. Кореницина Т.В. «Управління фінансово-економічною стійкістю торговельних 
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2013 р. 
8. Тимохина О.О. «Управління кадровим потенціалом підприємства», спеціальність 
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2014 р. 
9. Алєксєєва Н.І. «Управління реалізацією стратегій зростання торговельного 
підприємства», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2014 р. 
10. Лисниченко О.О. «Управління вартістю підприємства: оцінка та формування», 
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2014 р. 
11. Литвінов О.І. «Стратегічний розвиток торговельного підприємства в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища», спеціальність 08.00.04 - Економіка та 
управління підприємствами, 2015 р. 
12. Наторіна А.Ю. «Формування маркетингової товарної стратегії підприємства на ринку 
рафінованої соняшникової олії», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління 
підприємствами, 2015 р. 
13. Ромащенко О.С. «Управління товарними запасами підприємств торгівлі», спеціальність 
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2016 р. 
14. Носова Т.І. «Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств», 
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2016 р. 
15. Роженко О.В. «Управління підприємством на основі забезпечення його економічної 
безпеки», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2017 р. 
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16. Брагіна О.С. «Процесно-орієнтоване бюджетне управління підприємством», 
спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 2017 р. 
17. Кулінська А. В. «Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки 
національної економіки України», спеціальність 08.00.03 - Економіка та управління 
національним господарством, д.екон.наук, 2017 р. 
18. Мельнік О.В. «Теоретико-методологічні засади капіталізації промислових 
підприємств», спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами, 
докт.екон.наук, 2020 р. 
 

Робота у Спеціалізованих 
вчених радах 

 

Назва та шифр спецради, період, 
статус 

Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 
41.052.10 2019 р по т.ч. (член Ради) 

 Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 
Д 09.052.01 2016 р. по т.ч. (член Ради) 

Перемоги у конкурсах  
всеукраїнських (національних) Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі спеціалізації 

«Підприємництво», 2017 р. 
 Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі спеціалізації 

«Економіка у сфері торгівля», 2017 р. 
 Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі 

спеціальності «Економіка підприємства», 2019 р., 2020 р. 
 Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2018-2021рр 
  

Публікації  
Монографії (одноосібні, 

колективні) 
Всього – 24 
 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Управління вартістю підприємства: оцінка та формування : монографія / Л.В. 
Фролова, О.О. Лісніченко. – Кривий Ріг: Видавець: ФОП Чернявський Д.О. – 2015 р. – 
292с. 

 2. Інноваційні механізми економічного управління підприємством : монографія / під ред. 
Л.В. Фролової. – Кривий Ріг: Видавець: ФОП Чернявський Д.О. – 2015 р. – 653с. 

 3. Управління товарними запасами підприємств торгівлі : монографія / Л.В. Фролова, 
О.С.Ромащенко. – Кривий Ріг:   Видавець ФОП Чернявський Д.О. 2016. – 234 с. 

 4. Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств : монографія / 
Л.В. Фролова, Т.І. Носова. – Кривий Ріг:   Видавець ФОП Чернявський Д.О. 2016. – 212 
с.    

 5. Імперативи ідентифікації маркетингової товарної стратегії підприємства: [монографія] 
/ Л.В.Фролова, А.О.Наторіна – Кривий Ріг:   Видавець ФОП Чернявський Д.О. 2016. – 
180 с. 

 6. Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства: монографія 
/ Л.В.Фролова, К.О.Іванчук Одеса: ОНПУ, Видавництво ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 
226 с. 

 7. Безпека та конкурентоспроможністьекономікиУкраїни в умовах глобалізації: 
колективна монографія / за заг. ред. О.С. Власюка. – Київ, 2017. –  314 с. 

 8. Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development: Collective 
monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences. Riga, Latvia: 
Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, С.350-367. 

 9. Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: 
Сollective monograph / [Edited by: OleхandrVlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, 
LiubovSmoliar, LarysaFrolova]. – Vol. 4. –Bydgoszcz, Poland: University of Economy in 
Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – С.211-232. 

 10. Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки 
[моногр.] / Л.В.Фролова, О.В.Роженко. – Видавець: ФОП Черкаський Д.О., Кривий Ріг: 
2018. – 210 с. 
11. Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах 
глобалізаційних викликів / за ред. Л. В. Фролової, С.О. Єрмак– Одеса, ФОП Бондаренко 
М.О., 2020. – 310с. 

  
 



 

 ЛАРИСА ФРОЛОВА 

 

 
 

 
Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 
 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Економіка підприємництва: підручник / за ред. ден. проф. Л. В. Фролової. – Одеса: 
Бондаренко М.О., 2020. – 708 с. (Л.В. Фролова – розділи 2,4,5,11, підрозділи 1.1, 1.3, 3.3, 
12.5, 14.6). 
2.Торговельне підприємництво: підручник / за ред. Л. В. Фролової. – Одеса: 
Видавництво, «Апрель» ФОП Бондаренко М.О., 2018. – 640 с. (Л.В. Фролова – розділи 
1,4,5). 

 3.Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підручник / за ред. д.е.н., проф. І.М. 
Сотник,д.е.н., проф.Л.М.Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. 
(Л.В. Фролова – розділ 5, підрозділи 17.1-17.4) 

 4. Економіка енергетики: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. 
І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 378 с. (Л. В. Фролова – підрозділи 
2.3-2.4, 3.4) 

 5.Формирование бизнес-модели предприятия [текст] Учебник. / Л.В.Фролова, 
О.С.Кравченко – К.: Центр учебнойлитературы, 2012. – 384 с. 

 6. Тренінг з економіки підприємства : Навчально-методичний посібник / Л.В.Фролова, 
О.С.Кравченко – К: Кондор-Видавництво, 2013. – 154 с. 

 7. Злиття та поглинання підприємств: Компендіум для студентів економічних напрямів 
підготовки денної і заочної форм навчання / Л.В.Фролова, А.Ю. Голобородько – К: 
Кондор-Видавництво, 2013. – 240 с. 
 

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та  

Web of Science 

 
Всього: Scopus – 8, Web of Science – 1 

 1. Базові стратегії зростання підприємств роздрібної торгівлі/ Л.В. Фролова, Н.І. 
Алєксєєва // Економічний часопис – ХХІ. науковий журнал 11-12 (1) 2013. – С.66-70 
(Scopus) 
2. Управління трансформацією бізнес-моделі підприємства на основі моделювання 
вартісного розриву / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко // Актуальні проблеми економіки: 
наук. екон. журн. – 2014. – №8(158). – С. 506-515. (Scopus) 
3. Ідентифікація виду маркетингової товарної стратегії / Л. В. Фролова, А. О. Наторіна // 
Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. – 2016. – № 2 (176). – С. 469-474. 
(Scopus) 
4. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства / Л. В. Фролова, 
О.В. Роженко // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. – 2016. – № 3 (177). – 
С. 199-209. (Scopus) 
5. Freelance as the main trend in doing business in the food industry / L Frolova, T 
Gorodetska, K Ivanchuk, K Zaychenko, T.Nosova // Journal of Hygienic Engineering and 
Design, 2018. – Vol.25. – P.81-86. (Scopus) 
6. Formation advertising strategies of ukrainian pharmaceutical companies with the use of 
imitative model-simulators / L. Frolova, L. Semerun, Z. Sokolovska, I. Kapustyan - 
JOURNALOF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH, 2019. - Vol. 
6. № 1 – Р. 67-84. (Scopus) 
7. Evaluation of informational provision quality of food industry enterprises flexibility 
management / L. Frolova, T. Gorodetska, K. Ivanchuk, K. Zaychenko, T. Nosova // Journal of 
Hygienic Engineering and Design, 2019. – Vol.28. – P.56-61 (Scopus) 
8. Development of scientific approaches to the research of the management nature of 
enterprise capita l/ Frolova L. ,  Melnyk O., Shevchuk N., Magdaliuk O. // Bulletin of the 
National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. № 6. – 2019. Р.     (Web of 
Science) 

 
 
 

Статті у фахових виданнях 

9.Model of possibilities evaluation of increasingthe enterprise`s innovative activity/ L Frolova, 
K.Zhadko, O.Ilyash, S.Yermak, T.Nosova, //Business: Theory and Practice. – 2021. - № 1 
(Scopus) 
 
Всього – 201 

 Основні: 
1. Розвиток інноваційного простору підприємства на засадах інтегрованого підходу/ 

Л.В.Фролова, С.О.Єрмак, К.О.Іванчук // Ефективна економіка, № 2, 2020. - Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 



 

 ЛАРИСА ФРОЛОВА 

 

 
 

2. Тенденції розвитку мережевих бізнес-структур/ Л.В.Фролова, О.Є.Бавико // 
Ефективна економіка, № 11, 2020. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 
3. Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві/ Л. В. 

Фролова, Мельник О.В.// Економіка та Підприємництво. – 2019. – № 43. – С. 51-63 
4. Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в 

електронній комерції/ Л. В. Фролова, Т.І.Носова // Маркетинг і цифрові технології / 
Науковий журнал.- Одеса : виробництво і друкарня «ТЕС», 2019. – С. 63-83 
5. Обґрунтування механізму прийняття рішень щодо управління економічними 

результатами підприємницьких структур / Л.В. Фролова, К.О.Іванчук // Економічний 
журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 1(3). – С. 73-82.   
6. Key aspects of the digital business model design / Л. В. Фролова, А. О. Наторіна // 

Маркетинг і цифрові технології / Науковий журнал.- Одеса : виробництво і друкарня 
«ТЕС», 2017. - С. 63-83 
7. Економіко-математичне моделювання економічних результатів підприємства/Л.В. 

Фролова, Л.В.Семерунь // Стратегія економічного розвитку України КНЕУ, Вип. 40. – 
2017. – С. 167-173. 
8. Особливості формування механізму забезпечення розвитку економічної безпеки 

банківської системи України / Л.В. Фролова, А.В.Кулінська // Науковий журнал 
«Економіка. реалії часу». – 2016. – № 3. 
9. Моніторинг ефективності бюджетного управління торговельними підприємствами 

України / Л.В. Фролова, О.С. Брагіна // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 95-103. 
10. Матриця бізнес-стратегій підприємства: обґрунтування загальних стратегій та 

методика їх вибору / Л.В. Фролова, А.О. Наторіна // Вісник ЛКА (Серія економічна). – 
2015. – С. 58-62. 

  
Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Академія економічних наук, дійсний член з 2008 р.  
  

Державні нагороди, почесні 
звання, 

відомчі відзнаки, 
грамоти тощо 

Назва, рік отримання 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України „За багаторічну сумлінну працю, 
значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну 
науково-педагогічну діяльність” (2007 р.),  
Подяка Донецького міського голови „За багаторічну плідну професійну діяльність, 

вагомий особистий вклад у розвиток освіти і науки Донецького регіону” (2003 р., 
2007р.),  
Почесна грамота Донецької обласної державної адміністрації «За плідну працю, 

високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти, підготовку 
висококваліфікованих фахівців» (2010), Грамотами ДонНУЕТ. 
Відзнака ректора ОНПУ з нагоди 100-річчя заснування одеського національного 
політехнічного університету (2018 р.) 

 Почесна грамота «За активну участь у конкурсі методичних розробок та наукових 
монографій» (2019 р.) 
Подяка ректора ОНПУ «За якісну підготовку студентів до Всеукраїнських конкурсів 
студентських робіт, які нагороджені дипломами МОНУ різного ступеня (2019). 
 

 


