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Досвід роботи  

Досвід роботи у ЗВО  
Період 04.2021 р. - дотепер 

Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса. 
Посада Професор кафедри підприємництва і торгівлі. 

Заступник директора інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ з 
наукової роботи. 
Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого 
(магістерського) рівня. 

 2019 р. – 03.2021 р. 
 Заступник директора інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ з 

наукової роботи. 
 2018-03.2021 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри підприємництва і торгівлі. 
 Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого 

(магістерського) рівня. 
 2016-2018 рр.  
 Донецький національний університет економіки і торгівлі, м. Кривий Ріг. 
 Завідувач кафедри підприємництва і торгівлі.  
 2016-2018 рр.  
 Донецький національний університет економіки і торгівлі, м. Кривий Ріг. 
 Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього 

(освітньо-наукового) рівня.  
 2009-2015 рр. 
 Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон. 
 Проректор з навчально-методичної роботи. 
 2009-2015 рр. 
 Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон. 
 Доцент кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту. 
  

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 2018 р. - дотепер 
Назва організації Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 

Посада/виконувана робота Член редакційної колегії фахового наукового видання «Маркетинг і цифрові технології» 
(категорія Б). 

 2016 р. - дотепер 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі, м. Кривий Ріг. 
 Член редакційної колегії фахового наукового видання «Торгівля і ринок України» 

(категорія Б). 
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 2019 - 2020 рр. 
 Міністерство освіти і науки України. 
 Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі 

спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі». 
 2017 - 2019 рр. 
 Міністерство освіти і науки України. 
 Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі 

спеціалізації «Підприємництво». 
 

Освіта, стажування 
 

Освіта  
Період навчання  2004 - 2005 рр. 

Назва закладу вищої освіти Класичний приватний університет, м. Одеса. 
Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Облік і аудит. Кваліфікація – Економіст. 

  
Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 23.04-04.05. 2018 р. 
Назва організації Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного 

простору, м. Рига. 
Напрям (тема), документ  Інноваційні освітні технології: досвід країн ЄС та його впровадження в підготовку 

фахівців з економіки та управління. Сертифікат: Серія У № 20180404. 
 2018 р. 
 Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного 

простору, м. Рига. 
 Test of English General (Upper Intermediate CEF B2). Сертифікат № 49 від 19.04.2018 р.  
 2016 р. 
 Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації Донецького 

національного університету економіки і торгівлі, м. Кривий Ріг. 
 Навчальна програма: «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі». 

Свідоцтво № ПК 01566057/000042-28 від 29.11.2016 р. 
  

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Докторська дисертація Модернізація регіонального економічного простору: теорія, методологія, практика,  

2013 р. Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ 

Доцент кафедри адміністративного права і процесу, 2010 р.  
Атестат 12ДЦ № 023359. 

 Професор кафедри підприємництва і торгівлі, 2020 р.  
Атестат АП № 343355 

Наукова школа  
 Механізми ефективного управління економічними відносинами в умовах 

постіндустріальної трансформації. 
  

Напрями наукових 
досліджень 

 

 1. Специфіка розвитку соціально-економічних відносин за періоду економіки знань. 
 2. Механізми ефективного управління господарською діяльністю суб’єктів 

підприємницької діяльності в умовах постіндустріальної трансформації економіки. 
 3. Економіка катастроф. 
  

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 2018 р. - дотепер (співвиконавець) 
Вид та назва Фундаментальне дослідження на тему: «Механізми забезпечення інноваційного 

розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів». 
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  2018 р. (керівник) 
 Госпдоговірне дослідження на тему: «Тенденції розвитку ринку харчових продуктів та 

конкурентна стратегія підприємства оптово-роздрібної торгівлі на регіональному 
ринку». 

 2017 р. (виконавець) 
 Фундаментальне дослідження на тему: «Соціально-економічна безпека підприємства». 
  

Керівництво 
кандидатськими 

дисертаціями 

 

ПІП, рік захисту Кисельов О.Л., 2014 р.  
Тема дисертації Механізм оптимізації структурної політики держави в умовах обмеженості 

інвестиційних ресурсів. Спеціальність – 08.00.03 Економіка та управління національним 
господарством. 

ПІП, рік захисту Бондарчук М.Є., 2020 р. 
Тема дисертації Стратегічні основи регулювання розвитку ринку харчових продуктів в системі 

забезпечення продовольчої безпеки. Спеціальність ‒ 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 (кандидатських) дисертацій 
Д 67.135.02. 2014-2015 рр. (член Ради). 

  
Перемоги у конкурсах  

всеукраїнських (національних) Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі спеціалізації 
«Підприємництво», 2019 р. 

 Керівник призера Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі спеціальності 
«Економіка підприємства», 2019 р. 

 Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі 
спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», 2021 р. 

  
Публікації  

Монографії (одноосібні, 
колективні) 

 
Всього – 5 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Бавико О.Є. Просторово-мережевий розвиток економіки регіону: теоретико-
методологічний аспект / О.Є. Бавико, Херсон: Айлант, 2012. – 336 с. 

 2. Бавико О.Є. Стратегія економічного та соціального розвитку регіону: монографія: у 2 
ч. Ч. 1. Економічний розвиток Херсонської області / Л.С. Гончаренко, О.Є. Бавико, 
Херсон: Айлант, 2012. – 235 с. 

 3. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства: монографія / О.Є. 
Бавико, С.В. Волошина, Н.В. Лохман та ін.; під заг. ред. д.е.н., проф. О.Б.Чернеги, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ФОП 
Залозний В.В., 2017. – 353 с. Підрозділ 1.3. Онтологія модернізації, як інваріантного 
вектору соціально-економічного розвитку. С. 22-35. 

 4. Бавико О.Є. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку Херсонської 
області та її сільських територій: Монографія / Г.Є. Жуйков, С.В. Білоусова, М.М. 
Петренко, О.Є. Бавико, Херсон: Айлант, 2014. – 480 с. 

 5. Бавико О.Є. Управління структурним розвитком національної економіки в умовах 
фінансово-технологічного занепаду: монографія / О.Є. Бавико. – Кривий Ріг: 
ПРОЦЕНТР, 2016. – 233 с. 

  
Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 
 
 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Торговельне підприємництво: підручник / за ред. Л.В. Фролової. – Одеса: 
Видавництво, «Апрель» ФОП Бондаренко М.О., 2018. – 640 с.  
Розділ 3 «Державне регулювання підприємництва». С. 48-65. 
Розділ 12 «Управління якістю товарів у підприємницькій діяльності». С. 497-520. 

 2. Конспект лекцій з дисципліни «Тенденції та проблеми розвитку підприємництва» для 
аспірантів денної та заочної форм навчання, рівень освіти третій (доктор філософії), 
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спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл. Бавико О.Є. 
– Одеса: ОНПУ, 2019. – 120 с. 

 3. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємницьких структур» для студентів 
денної та заочної форм навчання, рівень освіти перший (бакалавр), спеціальність 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл. Бавико О.Є. – Одеса: ОНПУ, 
2019. – 174 с. 

 4. Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю і безпечністю товарів» для 
студентів денної та заочної форм навчання, рівень освіти перший (бакалавр), 
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл. Бавико О.Є. 
– Одеса: ОНПУ, 2019. – 128 с. 

 5. Конспект лекцій з дисципліни «Ідентифікація, сертифікація та кодування товарів» для 
студентів денної та заочної форм навчання, рівень освіти перший (бакалавр), 
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл. Бавико О.Є. 
– Одеса: ОНПУ, 2019. – 85 с. 

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та  

Web of Science 

 
 
Всього: Scopus – 6. Web of Science – 1. 

 1. Bavyko А. Nutritional value and safety of aquaculture products in Ukraine  // Journal of 
Hygienic Engineering and Design. – 2017. – № 21. – С. 41-49. Scopus. 
2. Бавико О.Є. Синхронізація розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій 
в Україні з глобальними трендами / О.Є. Бавико // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 
2018. – № 1. – С. 272-283. Web of Science. 
3. Bavyko А. Innovanive functional food products for the workers of the mining industry / V. 
Khorolskyi, A. Bavyko, S. Yermak, Y. Riabykyna, К. Khorolskyi // Journal of Hygienic 
Engineering and Design. – 2018. – № 24. – С. 55-62. Scopus. 
4. Bavyko А. Technological complex of automated control and management of water 
purification and bread production with robotic technologic intensifiers / V. Khorolskyi, 
Yermak, Y. Riabykyna, К. Khorolskyi // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2018. 
– № 25. – С. 112-120. Scopus. 
5. Bavyko О. Ice-cream with functional properties as a means of commercial networks 
assortment extension and population feeding improving / Bavyko О., Bondarchuk М. // 
Journal of Hygienic Engineering and Design, 2019, Vol. 26, pp. 127-133. Scopus. 
6. Olena Boiko, NataliiaVasiutkina, Oleksandr Bavyko, Svitlana Yermak (2019). The state and 
ways of Ukrainian food industry development in terms of integration into European economic 
space. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 27, pp. 69-86. Scopus. 
7. Svitlana Yermak, Oleksandr Bavyko, Olena Boiko, Nataliia Vasiutkina (2019). Problems of 
ensuring milk quality in Ukraine in terms of European standards implementation. Journal of 
Hygienic Engineering and Design, Vol. 27, pp. 15-21. Scopus. 

 
Статті у фахових виданнях 

 
Всього – 70 

 Основні 5: 
1. Бавико О.Є. Система державного регулювання розвитку бізнесу / О.Є. Бавико // 
Бізнес-Навігатор. – 2017. – № 43. – С. 61-65. 
2. Bavyko O., Bondarchuk M. (2019). Trends in the development of the world food market.  
Modern science - Moderni věda, 2019, № 3, р. 5-13. 
3. Бавико О.Є. Семантична ґенеза поняття якість у підприємницькій діяльності та 
стандартах з управління якістю / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – 
№ 23. – С. 24-26. 
4. Бавико О.Є. Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної 
економіки / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 5-9. 
5. Бавико О.Є. Глобальна ентропія та поведінкові реакції економічних агентів в умовах 
пандемії COVID-19 / О.Є. Бавико, О.О. Бавико // Економіка: реалії часу. ‒ 2020. ‒ № 6. 

Участь у діяльності 
професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Міжнародна академія економіки та екотехнологій, дійсний член з 2014 р.  
Державні нагороди, 

почесні звання, 
відомчі відзнаки, 

грамоти тощо 
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Назва, рік отримання Грамота. Житомирський державний технологічний університет «За високий 
професіоналізм, плідну працю, підтримку студентів в розвитку економічної науки», 
2019 р. 

 Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної 
адміністрації «За плідну працю та вагомий внесок у розвиток вищої освіти», 2015 р. 

 


