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Досвід наукової та 
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Період 2018 р. - дотепер 
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Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1997-2002 рр. 
Назва закладу вищої освіти Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м. Донецьк. 
Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Економіка підприємства. Кваліфікація – Економіст. 

  
Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 1.09.2019-23.10.2019 рр. 
Назва організації Навчальний центр «Good school», м. Одеса. 

Напрям (тема), документ  «Бухгалтерський та податковий облік + 1С: Підприємство 8» . Сертифікат: Серія ГС № 
231019/01 від 23.10.2019 р. 

 28.09.2018 – 30.11.2018 рр. 



 

 СВІТЛАНА ЄРМАК 

 

 
 

 ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». 
 Навчальні тренінги з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю. 

Сертифікат № 0028/108 від 30.11.2018 р. 
 02.11.2017 – 09.11.2017 рр. 
 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 
 Сучасні інтерактивні методи навчання. Свідоцтво: Серія ПК №01597997/00860-17 від 

09.11.2017 р. 
 10.05.2016 – 15.06.2016 рр. 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського, м, Кривий Ріг. 
 Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі. Свідоцтво: Серія ПК № 

01566057/000020-16. 
 2019 р. 
 Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української як іноземної 

мов «ІНТЕНСТИВ» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». 
 Англійська мова. Рівень В2. Сертифікат від 04.02.2019 р. 
  

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі побутовою технікою,  

2012 р. Спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами 
економічної діяльності). 

Докторська дисертація Методологія стратегічного управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності 
підприємств, 2021 р. Спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами, (за видами економічної діяльності). 

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ 

Доцент кафедри економіки підприємства, 2015 р. Атестат 12ДЦ № 042736 

  
Напрями наукових 

досліджень 
 

 1. Стратегічне управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності підприємств. 
 2. Механізми управління інноваційним розвитком підприємництва в умовах 

глобалізаційних викликів. 
 3. Антикризове управління підприємницькою діяльністю в умовах цифровізації 

економіки. 
Участь у наукових 

дослідженнях 
 

Період, статус 01.09.2018-31.08.2020 рр.  (керівник) 
Вид та назва НДР на тему: Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах 

глобалізаційних викликів. 
 01.01.2014-31.12.2016 рр.  (співвиконавець) 
 Прикладне дослідження на тему: Соціально-економічні аспекти розвитку економіки 

підприємства. 
 1.01.2016-31.12.2016 рр. 
 Госпдоговірне дослідження на тему: Науково-методичні рекомендації щодо 

вдосконалення інтелектуалізації логістичної діяльності підприємства в умовах 
соціально-економічного розвитку. 

 01.01.2013-31.12.2015 рр. (співвиконавець) 
 Прикладне дослідження на тему: Інноваційні механізми економічного управління 

підприємством. 
 01.01.2013-31.01.2013 рр. (співвиконавець) 
 Прикладне дослідження на тему: Науково-методичні рекомендації з обґрунтування 

ефективності інноваційної діяльності підприємства. 
  

Участь у міжнародних 
проектах 

 

Період, статус 2012-2015 рр., стажер 



 

 СВІТЛАНА ЄРМАК 

 

 
 

Вид та назва Tempus IV Support of Innovations Through Improvement of Regulatory Framework for 
Higher Education in Ukraine. 530158-TEMPUS-2012-SE-TEMPUS-SMHES», Coventry, 
Great Britain. 

  
Робота у Спеціалізованих 

вчених радах 
Назва та шифр спецради, період, 

статус 

 
Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Д 41.052.10 в ОНПУ, 2018 р., 2019 р. – запрошений член Ради. 

  
Перемоги у конкурсах  

всеукраїнських (національних) Керівництво науковою роботою студента, що зайняв 1 місце на Всеукраїнському 
конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Економіка та управління 
підприємствами», 2017 р. 

 Керівництво науковою роботою студента, що зайняв ІІ місце на Всеукраїнському 
конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Підприємництво», 2017 р. 

 Керівництво дипломною роботою студента, що зайняв 1 місце на Всеукраїнському 
конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», 2018-2019 рр. 
Керівництво науковою роботою студента , що зайняв І місце на Всеукраїнському 
конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Підприємництво», 2021 р. 

 
Публікації 

 

Монографії (одноосібні, 
колективні) 

 
Всього – 9 

Назва, вихідна інформація, 
назва авторського розділу 

1. Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах 
глобалізаційних викликів : монографія / за ред. докт. екон.наук, проф. Л.В. Фролової, 
канд. екон. наук, доц. С.О. Єрмак. -  Одесса: Бондаренко М.О., 2020. – 304 с. 
2. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: [моногр.] / [С.О. Єрмак та ін.]. 
– Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019. – 514 p. 

 3. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та  
екологічний аспекти: [моногр.] / [С.О. Єрмак та ін.]; за ред. Калініченка О.В., Аранчій 
В.І., Макаренка П.М. – Полтава: ПП “Астрая”, 2019. – 603 с. 

 4. Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: 
[моногр.] / [С.О. Єрмак та ін.]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in 
Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – 358 p. 
Section «Assessment of the innovative development level of the regions in Ukraine». 

 5. Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства: [моногр.] / [С.О. 
Єрмак та ін.]; за ред. Чернеги О.Б. – Кривий Ріг: ФОП Залозний В.В., 2017. – 353 с. 
Розділи «Розробка концептуальної моделі соціально-економічного розвитку 
підприємства», «Реалізація стратегії соціально-економічного розвитку підприємств 
молочної галузі на інноваційних засадах», «Стратегічне планування діяльності 
промислових підприємств як інструмент забезпечення їх соціально-економічної 
ефективності». 

 6. Інноваційні механізми економічного управління підприємством: [моногр.] / [С.О. 
Єрмак та ін.]; за ред. Фролової Л.В. – Кривий Ріг: Вид-во “ФОП Чернявський Д.О.”, 
2016. – 389 с. 
Розділи «Типологія інноваційних механізмів економічного управління підприємством», 
«Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні», «Торгово-технологічні 
інновації в торгівлі на сучасному етапі розвитку України». 

 7. Потребительский рынок: проблемы инновационного развития: [моногр.] / [С.О. Єрмак 
та ін.]; за ред. Черненко А.Л., Фролової Л.В. – Ростов н/д, 2012. – 159 с. 

 8. Фролова Л.В. Механізм стабілізації й розвитку діяльності підприємств: монографія /  
під ред. О.О. Шубіна, Л.В. Фролової. - Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке 
відділення), 2013. – 513с. (С.187-200). 
Розділ «Проблемы жизнедеятельности домохозяйств Украины в условиях 
развивающейся рыночной экономики». 

 9. Садєков А.А. Управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі: 
монографія / А.А. Садєков, С.О. Єрмак. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (донецьке 
відділення), 2013. – 202 с. 

  
Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 
 
Всього – 4 



 

 СВІТЛАНА ЄРМАК 

 

 
 

Назва, вихідна інформація, 
назва авторського розділу 

1. Єрмак С.О. Економіка підприємництва: [Підручник] / за ред. д.е.н., проф. Л.Ф. 
Фролової. – Одеса: Бондаренко М.О., 2020. – 708 с. 
Розділи «Нематеріальні ресурси і активи суб’єктів господарювання», «Трудові ресурси 
підприємницьких структур», «Фінансові ресурси підприємницьких структур». 
2.Єрмак С.О. Торговельне підприємництво: [Підручник] / за ред. д.е.н., проф. Л.В. 
Фролової. – Одеса, Бондаренко М.О., 2018. – 640 с.  
Розділ «Інноваційне підприємництво». 
3.Єрмак С.О. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: [Підручник] / за заг. ред. 
д.е.н., проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. – Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2018. – 572 с. 
Розділ «Трансформація та реструктуризація суб’єктів підприємницької діяльності». 
4.Єрмак С.О. Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та 
практичний інструментарій: [Навч.посіб.] / Л.В. Фролова, О.О. Никитенко, С.О. Єрмак, 
Л.В. Івкова. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. – 158 с. 

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та  

Web of Science 

 
 
Всього: Scopus – 7; Web of Science – 1 

 1. Svitlana Yermak. The state and ways of Ukrainian food industry development in terms of 
integration into European economic space / N. Vasiutkina, O. Boiko, O. Bavyko, S. Yermak // 
Journal of Hygienic Engineering and Design. - 2019. – № 27. (Scopus). 
2. Svitlana Yermak. Problems of providing milk quality in Ukraine under European standards 
implementation / S. Yermak, O. Bavyko, O. Boiko, N. Vasiutkina // Journal of Hygienic 
Engineering and Design. – 2019. – № 27. (Scopus). 
3. Svitlana Yermak. Innovative functional food products for the workers of the mining industry 
/ V. Khorolskyi, A. Bavyko, S. Yermak, K. Riabykina, K. Khorolskyi // Journal of Hygienic 
Engineering and Design. – 2018. – № 24. – Р. 55-62. (Scopus). 
4. Svitlana Yermak. Technological complex of automated control and management of 
waterpurification and bread production with robotic technologic intensifiers / V. Khorolskyi, S. 
Yermak, O. Bavyko, Y. Korenets, N. Riabykinа. // Journal of Hygienic Engineering and 
Design – 2018. – № 25. – Р. 112-120. (Scopus). 
5. Svitlana Yermak. Problems of innovative activity development at food industry enterprises 
of Ukraine / S. Yermak // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2017. – № 21. – Р. 
96-102. (Scopus). 
6. Єрмак С.О. Реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств 
молокопереробної галузі з урахуванням концепції «Smart farm» / С.О. Єрмак, О.В. 
Бугаєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12(186). – С. 138-146. (Scopus). 
7.CryptocurrencyMarket: Problems and Development Prospects in Ukraine / Svitlana Yermak, 
Margaryta Satanievska // Proceedings of the  III International Scientific Congress Society of 
Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). (Web of Science). 
8. Yermak, S., Frolova, L., Zhadko, K., Ilyash, O., & Nosova, T. (2021). Model for 
opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity. Business: Theory and 
Practice, 22(1), 1-11. https://doi.org/10.3846/btp.2021.13273. (Scopus). 

  
Статті у фахових виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 
 
Всього – 55 

 Основні: 
1. Єрмак С.О., Філиппова С.В. Формування моделі інклюзивного розвитку економіки. 
Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8574 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.19 
2. Єрмак С.О. Розвиток концепції інноваційних екосистем у сучасній економіці / С.О. 
Єрмак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – 6(18). 
– С. 199-203. 
3. Єрмак С.О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного 
вектора соціально-економічного розвитку країни / С.О. Єрмак // Науковий  журнал 
«Проблеми економіки». – 2017. – №4. – С. 8-14. 
4. Єрмак С.О. Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами 
інноваційного розвитку / С.О. Єрмак // Науковий журнал «Економіка розвитку». – 
Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця. – 2017. – №3(83). – С. 34-44. 
5.Єрмак С.О. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку на інноваційних 
засадах / С.О. Єрмак // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2017. – №2. – С.81-89. 
 



 

 СВІТЛАНА ЄРМАК 

 

 
 

Участь у діяльності 
професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» (член з 2017 р. дотепер). 
 
 
 

 
Державні нагороди, почесні 

звання, відомчі відзнаки 

 

Назва, рік отримання Подяка  від ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2021 р. 
Подяка ректора ОНПУ, 2018 р., 2019 р. 

 Почесна грамота від ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2017 р. 
 Подяка ректора «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2016 р. 
 Грамота від ректора ЖДТУ, 2016 р., 2017 р. 

 


