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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 публічного управління та адміністрування. Член групи забезпечення 
спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування». 

 01.12.2020р. по 01.04.2021р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри публічного управління та адміністрування. Член групи забезпечення 

спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування». 
 2016р. по 01.12.2020р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Член групи 

забезпечення спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування». 
 2015-2016 рр.  
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства. 
 2014-2016 рр.  
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри економічної теорії та економіки підприємства. 
 2008-2016рр. 
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Заступник декана економічного факультету денної форми навчання. 
 2008-2014 рр. 
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Доцент кафедри економічної теорії та аграрної економіки. 
 2003-2008 рр. 
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Асистент кафедри економічної теорії та аграрної економіки. 
  

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 26.11.2020р. 
Назва організації Одеська національна академія харчових технологій. 

Посада/виконувана робота Член оргкомітетут ІІ Туристичного форуму «Creative Tourism. Traveling and finding 
yourself (Креативний туризм. Подорож і пошук себе)» з міжнародною участю. 

 21.09.2019р. 
 Одеська національна академія харчових технологій. 
 Член оргкомітетут Туристичного форуму «Creative Tourism. Traveling and finding 

yourself (Креативний туризм. Подорож і пошук себе)» з міжнародною участю. 
 2019р. по тепер. 
 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 
 Експерт для проведення акредитацій освітніх програм спец. 051 – Економіка, 073 – 

Менеджмент. 
 10-12 квітня 2019р. (Наказ №80-01 від 26.03.2019р.). 
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 Одеська національна академія харчових технологій.. 
 Голова апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Рекреалогія» 
 2018р. 
 Науково - дослідницький центр «Прогрес» Комратський державний університет 

(Молдова). 
 Член організаційного комітету та рецензент міжнародного конкурсу студентських 

науково - дослідницьких робіт зі спеціальності «Економіка». 
 2014-2015рр. 
 Одеський державний аграрний університет, м. Одеса. 
 Член редакційної колегії фахового наукового видання «Аграрний вісник 

Причорномор’я». 
  

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1995-2000 рр. 
Назва закладу вищої освіти Одеський державний сільськогосподарський інститут, м. Одеса. 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Менеджмент організацій. Кваліфікація – Магістр з менеджменту 
організацій. 

  
Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 16.11.2020р. - 22.12.2020р. 
Назва організації Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria) 

Напрям (тема), документ  Стажування. Programm "Public administration, financial and economic security and higher 
education management in EU countries", сертифікат №167 від 22.12.2020 р. 

 2019р.  
 Одеський національний політехнічний університет, Навчально - консультаційний центр 

«Педагогічна майстерність викладача вищої школи» 
 курс «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої освіти і науки», 

сертифікати від 11.11.2019р. та від 02.12.2019р. 
 18.06 - 29.06. 2019 р. 
 Празький інститут підвищення кваліфікації (Prague Institute for Qualification 

Enhancement), м. Прага, Чехія 
 Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів "Видавнича діяльність 

та діяльність проекту в країнах Європейського Союзу: від теорії до практики" 
(qualification enhancement programme for the professors of higher educational establishments 
entitled “Publishing and project activity in the European Union countries: from theory to 
practice”), сертифікат №062018003 

 2019 р. 
 ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 
 Англійська мова. Сертифікат В2 №151 від 07.06.2019 р.  
 10.01.2018 – 31.01.2018рр. 
 Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, Bulgaria. 
 Сертифікат про проходження стажування. Програма стажування та звіт про виконання. 
 10.04.-26.04.2017р. 
 Одеський національний політехнічний університет, Консультаційно – навчальний центр 

«Політех – Консалт» 
 тема: «Ділова українська мова в освітньому процесі», сертифікат №137/17, 26.04.2017р. 
  

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Організаційно - економічні засади підвищення ефективності виробництва в 

м’ясопродуктовому підкомплексі АПК регіону, 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством, 2008 р. 

Докторська дисертація Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої 
сфери: теорія, методологія, практика, 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р. 

  
Вчене звання доцент кафедри економічної теорії і аграрної економіки, 2010р., атестат 12ДЦ №023577 
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Звання, рік присудження, 
документ 

професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, 2016, атестат 12ПР 
№011539 

  
Наукова школа Назва (за наявності), кількість осіб, що працюють за науковим напрямом школи 

Напрями наукових 
досліджень 

1. Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої 
сфери 

 2. Регіональні аспекти формування організаційно – економічного механізму розвитку 
підприємств 

 3. Механізми формування та регулювання інвестиційного клімату сільських територій 
 4. Удосконалення системи адміністрування проектів інфраструктури на рівні місцевого 

самоврядування 
  

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 03.11.2020 – 01.03.2021 рр., Співвиконавець.  
Вид та назва Госпдоговірна тема дослідження: Особливості кадрового забезпечення закладів охорони 

здоров'я в складних умовах роботи (№ 1811-166 від 03.11.2020 р.). 
 02.01.2019 – 31.12.2023рр. Співвиконавець. 
 Фундаментальне дослідження: «Удосконалення системи адміністрування проектів 

інфраструктури на рівні місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 0118 
U006608). 

  
Участь у міжнародних 

проектах 
 

Період, статус 2020-2021 рр., консультант проекту  
Вид та назва Проект UNIV.ER-U - «Освітній університет румунсько-українського прикордонного 

співробітництва - UNIV.E.R-U» (№ 2SOFT/1.1/115). 
  

Керівництво 
кандидатськими 

дисертаціями 

 

ПІП, рік захисту Нікіфорчук Аліса Анатоліївна, 2013р.  
Тема дисертації Регіональні аспекти формування організаційно – економічного механізму розвитку 

підприємств агропродовольчої сфери, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка 

ПІП, рік захисту Попович Ольга Михайлівна, 2014р. 
Тема дисертації Механізми формування та регулювання інвестиційного клімату сільських територій 

шифр спеціальності, за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством 

Робота у Спеціалізованих 
вчених радах 

 

Назва та шифр спецради, період, 
статус 

Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Д 41.088.05 в ОНАХТ, 2019 р. - дотепер, член Ради 

 Запрошений член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 в ОНПУ з правом дорадчого 
голосу: 
1.  Брагина О. С. Процесно-орієнтоване бюджетне управління підприємством. дис. 
канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); наук. керівник Л. В. Фролова) (засідання спецради від 
15.09.2017 р.) 
2.  Кулінська А.В. Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки 
національної економіки України: дис. д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством; наук. керівник Л. В. Фролова) (засідання 
спецради від 31.10.2017 р.) 

Перемоги у конкурсах  
міжнародних  Керівництво науковою роботою студентів, що зайняли 1, 2, 3 місце на конкурсі 

наукових робіт зі спеціальності «Економіка», Молдова, 2018р. 
 Керівництво науковою роботою студентів, що зайняли 1, 2, 3 місце на конкурсі 

наукових робіт зі спеціальності «Економіка», Молдова, 2020р. 
всеукраїнських (національних) Керівництво науковою роботою студента, що зайняв 3 місце на конкурсі наукових робіт 

зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», КНЕУ, 2021р. 
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Публікації  
Монографії (одноосібні, 

колективні) 
 
Всього – 8 

Назва, вихідна інформація, 
назва авторського розділу 

1. Добрянська Н.А. Теорія і практика управління діяльністю диверсифікованих 
корпоративних обєднань продовольчої сфери:Монографія / Н.А. Добрянська - Херсон: 
Грінь Д.С., 2013. – 370 с. 
2. Добрянська Н.А. Регіональні аспекти формування організаційно – економічного 
механізму розвитку підприємств агропродовольчої сфери [Монографія] / Н.А. 
Добрянська, А.А. Нікіфорчук, В.В. Попович. – Одеса: Друкарський дім, Друк - Південь, 
2014. – 132 с. 
3. Добрянська Н.А. Науково – теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства 
/ Н.А. Добрянська, М.О. Варгатюк// Теоретичні, метологічні та практичні аспекти 
конкурентоспроможності підприємств: монографія / за заг. редакцією проф. О.Г. 
Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514с. (с. 29-37). 
4. Добрянська Н.А Стан та перспективи розвитку «зеленого» туризму в регіоні / Н.А. 
Добрянська, В.В. Попович, С.С. Стоянова - Коваль // Перспективи розвитку туризму в 
Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання 
четверте / за наук.ред.проф. Волошина І.М. та проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ 
Луцького НТУ, 2018. – 340 с. (с. 147-167) 
5. Добрянська Н.А., Торішня Л.А. Регіональна система залучення інвестицій як основа 
забезпечення стійкого економічного зростання регіону. / Розбудова публічного 
управління та адміністрування: вимоги часу: колективна монографія // ред.кол.: І. І. 
Савенко, О.В. Ніколюк, Н.М. Корсікова. Одеська національна академія харчових 
технологій. Одеса: Друк Південь, Сімекспрінт, 2021. с. 55-70. 

Підручники, посібники 
(одноосібні, колективні) 

 
Всього – 4 

Назва, вихідна інформація, 
назва авторського розділу 

1. Методологія наукових досліджень та практична підготовка: Практикум [навч. 
посібник для студ. вищих навч. закладів] / Д.М. Пармаклі, Л.А. Бахчиванжи, Н.А. 
Добрянська, Л.В. Лопотан. – Одеса: 2010. – 250 с. 
2. Методологія наукових досліджень та практична підготовка: Практикум [навч. 
посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.А. Бахчиванжи, Н.А. Добрянська, Л.В. 
Лопотан. – Одеса: 2012. – 254 с. 
3. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посібник / Котенко С.В., 
Попович В.В., Тінтулова Т.Я., Дяченко О.П., Добрянська Н.А. – Одеса: ОДАУ, 2014. – 
136 с. 
4. Пармаклі Д.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / Д.М. Пармаклі, 
Н.А.Добрянська, С.В. Філиппова - Одеса: Бондаренко М.А., 2018.-113 с. 

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та Web 

of Science 

 
 
Всього: Scopus – 2; Web of Science – 1 

 1. Bondarenko S., Verbivska L., Dobrianskа N., Iefimova G., Pavlova V., Mamrotska O. 
(2019). Management of Enterprise Innovation Costs to Ensure Economic Security. 
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, 
Volume-8 Issue-3, September 2019 pp. 5609-5613 DOI:10.35940/ijrte.C6203.098319  
https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-3/ (Scopus) 
2. Chukurna O. ,  Niekrasova L., Dobrianska N., Izmaylov Ya., Shkrabak I. , Ingram K. 
Formation of methodical foundations for assessing the innovative development potential of an 
industrial enterprise. (Формування методичних засад оцінки потенціалу інноваційного 
розвитку промислового підприємства)/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 
Universytetu, 2020, № 4. pp.146-152 https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/146 (Scopus) 
3.Lebedeva V., Dobrianska N., Gromova L., (2018). Public-private partnership as the 
leadership composition of the development of industrial production./ Atlantis Press. 2nd 
International Conference on Social, economic, and academic leadership (ICSEAL 2018). 
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 217 pp. 78-86 
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904296 (Web of Science ) 

Статті у фахових виданнях 
(всього та назви 5-х основних) 

 
Всього – 65 

 Основні: 
1. Добрянська Н.А. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки 
конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Добрянська, О.М. Попович, М.О. 
Варгатюк // Агросвіт – Київ, 2016. -№11.- С. 3-6.  
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2. Добрянська Н.А. Сущность модели финансового обеспечения диверсификации / 
Н.А. Добрянська, А.А. Шевченко, О.М. Попович // Вісник Східноєвропейського 
університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. – Черкаси, 2016. 
-№.1 (20) - С. 99 - 105.  
3. Шевченко А.А. Державний борг України: сучасні реалії та основні тенденції / Н.А. 
Добрянська, А.А. Шевченко, О.П. Петренко // Аграрний вісник Причорномор’я (серія 
«Економічні науки»). - Одеса, 2016. - № 78 – 2. – с. 127 - 137 
4. Dobrianskа N.A. Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and 
assessment of their effectiveness  [Електронний ресурс] / N.A. Dobrianskа, V.V. Popovych // 
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