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ORCID ID: 
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Досвід роботи  

Досвід роботи у ЗВО  
Період 2019 р. - дотепер 

Назва організації Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 

Посада Професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку. 

 2017-2019 рр.  

 Херсонський національний технічний університет, м. Херсон. 

 Доцент кафедри економіки і підприємництва. 

 2005-2017 рр.  

 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв. 

 Доцент кафедри економіки та організації виробництва. 

  

Досвід наукової та 

професійної експертизи 

 

Період 2017-2019 рр. 

Назва організації Міністерство освіти і науки України. 

Посада/виконувана робота 1. Працювала у складі Акредитаційної комісії при проведенні чергової акредитаційної 

експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» в Одеському автомобільно-дорожньому коледжі Одеського 

національного політехнічного університету (Наказ МОНУ «Про проведення 

акредитаційної експертизи» від 24.03.2017 р. №456-А). 

 2018 р. 

 Міністерство освіти і науки України. 

 Працювала головою Акредитаційної комісії при проведенні чергової акредитаційної 

експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» у Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-

технічного університету (Наказ МОНУ «Про проведення акредитаційної експертизи» від 

05.04.2018 р. № 242). 

 2019 р. 

 Міністерство освіти і науки України. 

 Працювала головою Акредитаційної комісії при проведенні первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 

Облік і оподаткування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у 

Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі (Наказ МОНУ «Про проведення 

акредитаційної експертизи» від 09.04. 2019 р. № 243-л). 

 2019 р. 

 Міністерство освіти і науки України. 

 Працювала головою Акредитаційної комісії при проведенні первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми Інформаційна діяльність підприємства зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Технолого-економічному коледжі 

Білоцерківського національного аграрного університету. (Наказ МОНУ «Про 

проведення акредитаційної експертизи» від 10.06.2019 р. № 795-л). 
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https://www.scopus.com/authid/%20detail.uri?authorId=57211215523
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Освіта, стажування 

Освіта  

Період навчання  2000-2005 рр. 

Назва закладу вищої освіти Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв. 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Економіка підприємства. Кваліфікація – Магістр з економіки. 

Підвищення кваліфікації, 

сертифікати, стажування 

 

Період 2019 р. 

Назва організації Херсонський національний технічний університет. 

Напрям (тема), документ  Здобуття наукового ступеню доктор економічних наук. 

Документ можна видалити 

строчку 

ДД № 008940, від 15.10.2019 р. 

  

Наука: школа,  

проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  

Кандидатська дисертація «Організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу 

машинобудівних підприємств», 2014 р. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємством (за видами економічної діяльності). 

Докторська дисертація Інноваційне забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічних змін 

зовнішнього середовища, 2019 р. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємством (за видами економічної діяльності). 

  

Вчене звання  

Звання, рік присудження, 

документ 

Доцент кафедри економіки та організації виробництва, 2016 р.  

Атестат 12ДЦ № 046721. 

  

Участь у наукових 

дослідженнях 

 

Період, статус 2018-2019 рр. (відповідальний виконавець) 

Вид та назва Науково-дослідна тема: «Управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах 

невизначеності» (держ. реєстр. № 0118U001347). 

 02.01.2019-31.12.2023 рр. (співвиконавець) 

 «Удосконалення системи адміністрування проектів інфраструктури на рівні місцевого 

самоврядування» (номер державної реєстрації 0118 U006608). 

  

Робота у Спеціалізованих 

вчених радах 

 

Назва та шифр спецради, період, 

статус 

Спеціалізована вчена рада Одеського національного економічного університету 

Д41.055.03, жовтень 2016 р., офіційний опонент дисертаційної роботи Цуркан Світлани 

Миколаївни за темою «Організаційно-економічний механізм використання персоналу на 

промислових підприємствах», представлену на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). 

 

Публікації 

 

Монографії (одноосібні, 

колективні) 

 

Всього - 7 

Назва, вихідна інформація, 

назва авторського розділу 

1. Гусаріна Н.В. Капіталізація людського капіталу, продуктивність та оплата праці на 

машинобудівному підприємстві: монографія / О.П. Гурченков, Н.В. Гусаріна – Херсон: 

Грінь Д.С., 2015. – 272 с. 
2. Гусаріна Н.В. Концепція економічного розвитку та інноваційні активності 
підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища: монографія / Н.В. 
Гусаріна – Херсон: ПП Вишемірский В.С., 2017 – 178 с.  
3. Гусарина Н.В./ Инновационное развитие в условиях неопределенности: монография / 
Н. Гусарина, М. Шарко, А. Шарко. – Riga: Lambert Academic Publishing, 2018. – 141 с. 
4. Гусаріна Н.В. Проблеми та перспективи розвитку суднобудування в Україні та 
Херсоні / Н.В. Гусаріна  // Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку регіону: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.В. 
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Шарко. – Херсон: ПП Вишемірський В.С., 2018. – С. 15-22.  
5. Гусаріна Н.В. Інтелектуалізація управління інноваційним розвитком, як фактор 
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств; Інформаційно-
аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств / 
Н.В. Гусаріна, М.В. Шарко // Управління конкурентоспроможністю підприємств у 
сучасних умовах: колективна монографія /за заг. ред. д.е.н. проф. М.В. Шарко. – Херсон: 
ПП Вишемірский В.С., 2016. – С. 64-77.  
6. Гусаріна Н.В. Системна трансформація інформаційних даних в управлінські 
економічні рішення; аналітичне обґрунтування управлінських рішень по підвищенню  
інноваційної активності підприємств; інтелектуалізація управління інноваційним 
розвитком промислових підприємств / М.В. Шарко, Н.В. Гусаріна // Управління 
економічними процесами та інноваційний розвиток промислових підприємств в умовах 
динамічних змін зовнішнього середовища: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. 
проф. М.В. Шарко. – Херсон: ПП Вишемірский В.С., 2017. – С. 50-58; 95-106; 199-206.  
7. Gusаrina N. Basic principles of locally-orient ted innovative policies in foresight system / 
M.Sharko, N. Gusаrina // Foresight management: formation and transformation adaptive 
business organizations / International collective monograph V.1. − Promotion agency 
«MPGroup». − Georgia. Tbilisi, 2017. – 270 p., Section 9, p. 257-268. 

  

Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 

 

Всього - 1 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

Економічний глосарій: Навч. Посібник / О.П. Гурченков, Н.В. Гусаріна, О.М. Горбатюк,  

О.М. Майстренко. – Миколаїв: НУК, 2010. – 106 с. 

 

Статті у виданнях, що 

індексуються Scopus та  

Web of Science 

 

 

Всього: Scopus - 2; Web of Science - 1 

  1. Information-Entropy Model of Making Management Decisions in the Economic 

Development of the Enterprises / Marharyta Sharko, Nataliya Gusarina, Nataliya Petrushenko 

// Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Proceedings of the XV 

International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems 

of Computational Intelligence” (ISDMCI'2019), Ukraine, May 21–25, 2019. – pp 304-314. 

Scopus. 

 2. Process factors of system security of trading enterprises / Inga Shapovalova, Ilona 

Piiurenko, Nataliia Husarina, Svіtlana Petrovska, Marharyta Kravchenko //  Journal of security 

and sustainability ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2019 September 

Volume 9 Number 1 http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(16). Scopus. 

 3. GusаrinaN.V. Providing of innovative activity and economic development of enterprise in 

the condition of external environment dynamic changes / M.V.Sharko,O.I.Zaitceva, N.V. 

Gusаrina // Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ,  2017. – № 3(11). – Ч. 2. – С.65-71. 

Web of Science. 

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

 

Всього – 38 

 Основні: 

1. Providing of innovative activity and economic development of enterprise in the condition 

of external environment dynamic changes / M.V. Sharko, O.I. Zaitceva, N.V. Gusаrina // 

Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ,  2017. – № 3(11). – Ч. 2. – С.65-71.  

2. Гусаріна Н.В. Оцінка загальної кількості інформації для складання прогнозів 

адекватних змінам зовнішнього середовища в умовах невизначеності / Н.В. Гусаріна // 

Економічний дискурс. – 2018. – Випуск 1. – С. 98-105.  

3. Гусаріна Н.В. Компетентністна модель готовності підприємств до інноваційної 

діяльності / Н.В. Гусаріна // Бізнес Інформ. –  2018. – № 9. – С. 220-225.  

4. Бізнес-аналітика ранжування показників економічної інформації при прийнятті 

управлінських рішень з інноваційного розвитку виробництва / Н.В. Гусаріна, М.В. 

Шарко // ModernEconomics. Електронне наукове фахове видання –  2018. – № 10 – С. 

146-151. 

5. Гусаріна Н.В. Реалізаційна структура формування механізму управління розвитком 

суднобудівних підприємств при обстежені кон’юнктури ринку / М.В. Шарко,  Н.В. 

Гусаріна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 3(3). – С. 

178-183. 
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Участь у науково-

практичних заходах 

 

Період, статус 06.11.2019 р.  (член організаційного комітету) 

Вид та назва Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-

економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах 

трансформації публічного управління», ОНПУ, м. Одеса. 

Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 

громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Херсонська обласна організація Спілки економістів України, з 2018 р. до тепер,  

член ГО. 

 Всеукраїнська ГО «Українська асоціація економістів-міжнародників», з 2018 р. до 

тепер, член ГО. 

 


