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Досвід роботи у ЗВО  
Період 02.04.2021 р. – дотепер. 

Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна. 
Посада Директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій. 

Гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 073 – «Менеджмент» третього  
освітнього рівня. 

 22.11.2010 – 01.04.2021 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.  
 Гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 073 – «Менеджмент» третього  

освітнього рівня (з 2016 р.). 
 19.02.2002 – 21.11.2010 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту (до 2003р. – обліку, аудиту та маркетингу). 
 01.02.1999 – 18.02.2002 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Доцент кафедри менеджменту. 
 01.02.1994 – 31.01.1999 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Доцент кафедри економіки машинобудування. 
 01.02.1993 – 31.01.1994 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Старший викладач кафедри економіки машинобудування. 
 01.12.1992 – 31.01.1993 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Асистент кафедри економіки машинобудування. 
 01.09.1989 – 30.11.1992 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна. 
 Інженер відділу досліджень та розробок. 

Період 23.10.2018 – дотепер. 
Назва  

організації 
Polonia University in Czestochowa, Czestochowa, Poland. 

Посада Візит-професор. 
  

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 2019 – дотепер. 
Назва організації Член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права за галуззю знань 07 

“Управління та адміністрування” (підкомісія 073 “Менеджмент”) сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України. 

 2019 – дотепер. 
 Експерт Національного агентства з забезпечення якості освіти (Україна) з акредитації 

освітніх програм. 
 2014 – дотепер. 
 Заступник голови / член секції 17 “Економіка” Наукової ради Міністерства освіти і 

науки України. 



 

 СВІТЛАНА ФІЛИППОВА 

 

 
 

 2013 – 2014 рр. 
 Член Експертної ради з питань економіки ДАК України з питань ліцензування та 

акредитації ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 
 2013 – 2014 рр. 
 Співавтор проектів 10-х галузевих стандартів вищої освіти України та методичних 

рекомендацій для вищих навчальних закладів. 
 2011 – 2014 рр. 
 Член підкомісії науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України за 

спеціальністю “Облік і аудит” напряму підготовки «Економіка та підприємництво». 
 2011 – 2014 рр. 
 Член підкомітету Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за 

спеціальністю “Менеджмент організацій та адміністрування” напряму підготовки 
“Управління та адміністрування” 

  
Участь у роботі експертних 

комісій МОН, НАЗЯВО 
Деякі акредитаційні експертизи 

 2019 р. 
 Експертиза з акредитації (голова експертної групи) за спеціальністю 071 “Облік та 

оподаткування” освітньої програми “Облік та оподаткування” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр” в Закарпатському угорському інституті  ім. Ференца 
Ракоці II. 

 2018 р. 
 Акредитаційна експертиза підготовки фахівців у напряму підготовки 6.030509 “Облік і 

аудит” за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр” в ПАТ “Вищий навчальний заклад” Міжрегіональна 
академія управління персоналом. 

 2017 р. 
 Акредитаційна експертиза підготовки фахівців у напрямі підготовки 6.030509 “Облік і 

аудит” за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр”  в Східноєвропейському національному університеті 
Лесі Українки. 

 2015 р. 
 Акредитаційна експертиза підготовки магістрів зі спеціальністю 8.18010012 

“Менеджмент інноваційної діяльності” у Черкаському державному технологічному 
університеті. 

 2014 р. 
 Акредитаційна експертиза підготовки фахівців у напрямі підготовки  6.030509 “Облік і 

аудит” за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр”  в Київському національному університеті 
будівництва та архітектури. 

 2013 р. 
 Акредитаційна експертиза спеціалізації магістрів зі спеціальності 8.18010014 – 

“Управління фінансово-економічною безпекою” в Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

Експертні дослідження робіт 
студентів 

 

 2021 р. 
 Заступник голови комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 

 2021 р. 
 Член оргкомітету Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з 

бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту (Наказ МОН № 138 від 
02.02.2021) 

 2018-2020 рр. 
 Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ІІ-го туру Конкурсу 

в галузі знань “Управління фінансово-економічною безпекою, Туризм”, секція 
“Управління фінансово-економічною безпекою” 

 2015 р. 
 Член журі  у II-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

“Управління фінансово-економічною безпекою”. 



 

 СВІТЛАНА ФІЛИППОВА 

 

 
 

  
Участь у редакційних 

колегіях наукових журналів 
 

 1. Головний редактор наукових публікацій, включених до переліку наукових 
фахових видань України: 

 "Економічний журнал Одеського політехнічного університету" (з 2017 року по 
теперішній час) (категорія «Б»). 
“Економіка: реалії часу” (з 2011 року по теперішній час) (категорія «Б»). 

 2. Член редакції наукових видань, внесених до переліку наукових фахових видань 
України.  

 Науковий журнал “Економічні інновації” Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень Національної академії наук України (з 2013 р. дотепер) 

 “Вісник Хмельницького національного університету “ (з 2014 року дотепер). 
Науково-практичний збірник “Праці ОНПУ” (2007-2015 рр.) 
2. Член редакції закордонних рецензованих наукових публікацій: 
 “EUROPE JOURNAL OF ECONOMIC RESERCH”  (Німеччина) 
“EUROPEAN PRACTICE OF SCIENTIFIC RESEARCH”  (Німеччина) 

  
Міжнародна експертиза  

 29-31.07.2015 р. 
 “Інтенсивна військово-економічна ситуація між Росією та Україною в умовах кризи”, 

участь від України в роботі конгресу за підтримки China shipbuilding information center 
(КНР) 

 2014 р. 
 Запрошений рецензент наукового журналу “Annals of Spiru Haret University” (Румунія) 

http://anale-economie.spiruharet.ro/index.html 
 2013 р. 
 “Бренд міста – це магніт для інвесторів”, за підтримки Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща (№ 103/2014) та Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень, 
експертиза імідж-проектів малих міст України для залучення інвестицій 

  
Освіта, стажування  

Освіта  
Період навчання  2007 – 2009 рр. 

Назва закладу вищої освіти Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Облік і аудит. Кваліфікація – Магістр з обліку і аудиту 

 1982 – 1986 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
 Спеціальність –  1705 «Економіка та організація машинобудування». Кваліфікація – 

інженер-економіст. 
  

Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

 2020 р. 
Міжнародний тренінг «Курс з соціального підприємництва для викладачів 
університетів», для мешканців з Республіки Молдова та України, що фінансувався 
Європейською Комісією в рамках програми "EU4YOUTH – Сприяння зайнятості 
молоді та соціальним змінам через соціальне підприємництво» (Румунія). Тривалість 24 
години (online).  Сертифікат №068 від 04.12.2020 р. 

 2019 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, НКЦ «Педагогічна майстерність 

викладача вищої школи». «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції 
вищої освіти і науки». Перший    модуль «Написання робочих програм навчальних 
дисциплін і сілабусів». Сертифікат від 11.11.2019 р. Другий модуль  «Зміст, форми і 
методи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти». Сертифікат від 
02.12.2019 р. 

 23.10.2019 – 27.10.2019 р. 
 Навчальна діяльність вчителів Erasmus + в рамках мобільності Erasmus + для навчання 

(проект № 2019-1-PL001-KA107-064647) на міждисциплінарному факультеті 
Університету Полонії в Ченстохові. Супроводжувальний лист 689/RA/AG/2019. 



 

 СВІТЛАНА ФІЛИППОВА 

 

 
 

 01.10.2018 – 04.10.2019 р. 
 Сертификат “Експерт з акредитації освітніх програм”. Інтернет-платформа для 

навчання “Прометей”  (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) 
 23.10.2018 – 27.10.2018 р. 
 Training activity within the Erasmus+ Staff Mobility for training (project № 2017-1-PL01-

KA107-038099) at the Interdisciplinary Faculty, Polonia University in Czenstohowa Letter 
641/RA/AG/2018. 

 02.11.2017 – 09.11.2017 р. 
 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Підвищення 

кваліфікації з курсу «Сучасні інтерактивні методи навчання», 108 годин. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 01597997/00800-17. 

 20-22.09.2017 
 USAID, НБУ 
 Міжнародний тренінг «Регулювання фінансової системи та cashless економіка» в 

рамках проекту USAID та НБУ «Дні фінансової обізнаності», сертифікат учасника. 
 06-16.06. 2017 
 Професійна практика "Інноваційні технології та їх вплив на формування сучасної 

економіки у співпраці з університетами". Східноєвропейський університет у 
Перемишлі, Республіка Польща, сертифікат учасника. 

 10.20.2016 – 25.11.2016 
 Стажування в науковій групі "Реалії часу" (Schopperstrase 24, 97421 Швайнфурт, 

Німеччина) на тему: “Інноваційні методи та комунікація в освіті та науці” та участь у 
науковій програмі “Питання якості та доданої вартості в освіті, дослідженнях та 
інтернаціоналізації” в якості співвиконавця. Загальний час навчання: 120 годин, 
сертифікат. 

 10.10.2015 – 26.11.2015  
 Курс стратегій ЄС для сталого розвитку економіки в Україні.  Дисципліна “Практика 

ЄС сталого економічного розвитку в Україні”,  сертифікат учасника 
 03.03.17.03.2015  
 Курс стратегій ЄС для сталого розвитку економіки в Україні.  Дисципліна “Практика 

ЄС сталого економічного розвитку в Україні”,  сертифікат учасника 
 02.09-26.09. 2014 
 Стажування в Фінансовому управлінні  Южненської міської ради, довідка  про 

стажування від 26.09.2014 року   
 04 – 07.09.2014   
 XXII Економічний форум ["Посткризовий світ – час нових лідерів"], Криниця, Польща, 

Krynica Zdroj,  сертифікат учасника 
  

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація 

 
Організаційно-економічне забезпечення якості продукції на підприємствах 
машинобудівної промисловості. 1992 р. Спеціальність – 08.00.05 “Економіка, 
планування, організація та управління народним господарством і його галузями” 

Докторська дисертація Методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві. 
2006 р. Спеціальність – 08.07.01 “Економіка промисловості” 

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ, серія, № Доцент кафедри економіки машинобудування, 1999 р. Атестат доцента ДЦ 001278 

 Професор кафедри обліку, аналізу і аудиту, 2007. Атестат професора 12ПР№ 005117   
  

Напрями наукових досліджень  
 Інноваційна трансформатика: 

1. Інноваційні технології управління. 
 2. Управлінський аналіз в бізнесі. 
 3. Трансформаційні процеси та управління інноваційним розвитком промислового 

виробництва. 
 4. Інноваційна трансформатика та сталий розвиток. 
  

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 01.2019-дотепер, відповідальний виконавець. 



 

 СВІТЛАНА ФІЛИППОВА 

 

 
 

Вид та назва Прикладне дослідження «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні 
інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для 
національної економіки і безпеки держави (№ ДР U0119 002005). 

 01.2016-12.2019, науковий керівник. 
 Фундаментальне дослідження «Економічне оцінювання та обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності та економічної безпеки на мікро- та 
макрорівні» (номер державної реєстрації 0116U006740) 

 01.2015-12.2017, науковий керівник. 
 Фундаментальне дослідження «Методологія та управлінський інструментарій 

забезпечення економічно-безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового 
сектора на основі інтеграції освіти, науки та виробництва» (номер державної реєстрації 
0115U000408) 

 2015-2016, відповідальний виконавець. 
 Прикладне дослідження “Формування інструментів моніторингу та оцінки 

інвестиційних проектів з виробництва біопалива в системі контролю за діяльністю та 
розвитком промислового підприємства” (номер державної реєстрації ДР0115U000417) 

 01.2011-12.2014, науковий керівник 
 Фундаментальне дослідження «Розробка теоретико-методологічних засад формування 

системи економічної безпеки підприємств структуроформуючих галузей реального 
сектора економіки з використанням чинника вартості» (номер державної реєстрації 
0112U002912) 

 2011 – дотепер 
 Науковий керівник 16-ти Госпрозрахункових НДДКР. 
  

Участь у міжнародних 
проектах 

 

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

співробітництва - UNIV.E.R-U» (№ 2SOFT/1.1/115). 
 28.12.2018 – 30.30.2020 рр. 
 Розробка та реалізація програм інкубаційних та прискорених тренувань у 2018-2019 

роках на замовлення Благодійного Фонду «Карітас Одеса УКГЦ». Проект: 
Довгострокове економічне відновлення миру. Фінансується: Австрійською співпрацею з 
розвитку БФ Карітас  та der Erzdiozese Wien-Hilfe in Not. 

 01.10.2018 – 15.12.2018 рр. 
 Освіта для підприємницьких навичок та наставництва (код DL 021: 2015 80500000-9 - 

освітні послуги) для іноземних біженців та шукачів притулку на базі організаційного 
підрозділу ОНПУ консультаційно-навчального центру "Політех-Консалт" (КТК 
"Політех-Консалт" ) на замовлення БФ "Карітас Одеського УГКЦ". Проект "Підтримка 
самодостатності та засобів до існування біженців та шукачів притулку в Україні". 
фінансується Агентством ООН у справах біженців. 

 23.10.2018 – 27.10.2018 рр. 
 Співробітник програми Erasmus + в рамках мобільності для навчання Erasmus + (проект 

№ 2017-1-PL01-KA107-038099) на Міжпредметному факультеті Університету Полонії в 
Ченстохові, супроводжувальний лист 641 / RA / AG / 2018. 

 2018 р. 
 Проект Міжнародної організації з міграції для фінансування уряду Німеччини через 

Німецький банк розвитку KfW, виконавчий партнер благодійного фонду "Карітас 
Одесський УГКЦ": "Посилення самодостатності ВПО та громад, постраждалих від 
конфлікту в Україні". Бізнес-тренер та експерт. 

 2017 р. 
 Спільний міжнародний проект ЄС та Програми розвитку ООН " Підхід до місцевого 

розвитку, заснований на громаді". 
 2013 р. 
 "Марка міста – це магніт для інвесторів" за підтримки Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща (№ 103/2014) та Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень. 
 2013 р. 
 Структурний проект програми ЄС Tempus-IV.  PICASA (544125-TEMPUS-1-2013-AM-

TEMPUS-SMGR (2013-4588/001-001) PICASA). 
 2012-2014 р. 
 Проект програми Темпус PICASA  (ЄС Tempus Tempus Cap4Com) – створення 
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партнерських відносин між університетами та підприємствами для впровадження 
компетентнісного підходу до навчання студентів в Україні, Грузії та Вірменії (2012-
2014). (CAP4COM - CapacityforCompetency, 516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-
JPHES, 2012-2014). Член робочої групи від ОНПУ. 

  
Керівництво 

кандидатськими 
дисертаціями 

 
 
 

ПІБ, рік захисту  Зайченко К. С., 2020 р. 
Назва дисертації,  

спеціальність  
Організаційне забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства 
в умовах інформатизації економіки. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Кірев O.В., 2019 р. 
Формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах 
інформатизації економіки. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Нейков С.O., 2018 р. 
 Податкові важелі стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств. 

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 
 Боденчук  Л. Б., 2017 р. 

 Формування потенціалу розвитку інноваційно-активних машинобудівних підприємств. 
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності).  

 Мироненко  K.С., 2017 р. 
Економічне оцінювання реінжинірингу бізнес-процесів на інноваційно-активних 
промислових підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Дащенко Н. M., 2017 р. 
Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих 
промислових підприємств. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Щербакова, І. Б., 2017 р. 
 Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-

партнерства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Воронжак П.В., 2016 р. 
Організаційні та економічні інструменти стратегії інноваційного розвитку промислового 
підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Сухотеріна M. I., 2016 р. 
Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління 
машинобудівного підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Селіванова Н.М., 2015 р. 
Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах 
контролінгу. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Крючкова I.Р., 2015 р. 
 Економічне оцінювання та залучення джерел фінансування інноваційно-інвестиційної 

діяльності промислового підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Тимощук М.П., 2014 р. 
 Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного 

підприємства на основі поліпшуючих інновацій. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Ананська М.О. 2014 р. 
 Бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства. 

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). 

 Ковтуненко Ю.В., 2014 р. 
 Організаційно-економічні засади комерціалізації інноваційних розробок промислового 
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підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Левицька А.В.,  2013 р. 
 Науково-методичні засади моніторингу процесу формування ціни на електроенергію 

тепловими енергогенеруючими підприємствами. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Балан А.А., 2012 р. 
 Економічний інструментарій контролювання діяльності та розвитку 

енергопостачального підприємства Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Нізяєва С.А., 2012 р. 
 Вартість підприємства в системі його економічної безпеки (на прикладі виноробних 

підприємств). Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Ліганенко І.В., 2012 р. 
Організаційно-економічний механізм розвитку виробничого підприємства в  умовах 
стратегічних змін. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Черкасова С.О., 2011 р. 
 Наукові засади оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств” (на 

прикладі машинобудування). Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Міхляєв М.О., 2011 р. 
 Методичні засади мотивації управлінського персоналу підприємства в умовах ринкової 

конкуренції (на прикладі машинобудування). 
 Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 
 Яценко М.С., 2010 р. 
 Управління розвитком регіонального комплексу інфокомунікаційних послуг 
 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
 Смоквіна Г.А., 2009 р. 
 Формування політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах його 

ринкової трансформації (на прикладі Одеського регіону). 
 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
 Станіславик О.В., 2008 р. 
 Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу про-мислових 

підприємств (на прикладі машинобудування). 
 Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 
 Волощук Л.О., 2004 р. 
 Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України. 
 Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 
 Свінарьова Г.Б., 2003 р. 
 Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємницької лан-ки у 

промисловому секторі економіки. 
 Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 
  
  

Керівництво докторськими 
дисертаціями 

Всього – 8. 

ПІБ, рік захисту  
Тема дисертації 

Єрмак С.О. 2021 р. 
Методологія стратегічного управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності 
підприємств. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

 Ковтуненко Ю.В., 2020 р. 
 Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 

в умовах інтелектуалізації економіки. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Танащук К.О.  
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 Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством 

 Kaрпенко Л.М., 2017 р. 
Теоретико-методологічні засади стратегування активізації інноваційно-інвестиційного 
розвитку промислових підприємств. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Волощук Л.O. , 2016  р. 
Теоретико-методологічні засади безпеко-орієнтованного управління інноваційним 
розвитком промислового підприємства. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Балан O.С. , 2016 р. 
Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої 
сфери. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). 

 Koвтуненко K.В., 2015 р. 
 Формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового 

підприємства в умовах стратегічних змін. Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Окландер Т.О., 2014 р. Маркетингова діяльність промислового підприємства в умовах 
зростання ризиків Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

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, 2012 – дотепер, Голова Ради 

 Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 
41.177.02 в ІПРЕЕД НАН України, 2017 – дотепер, член Ради 

  
Публікації Повний список публікацій (1986-2021 рр. дотепер):  

https://economics.opu.ua/files/portfolio/SVF-1986-2021.pdf 
Монографії (одноосібні, 

колективні) 
Всього – 56,  
з початку підготовки PhD (2016-2021 рр. дотепер): 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

 

 Secutiry-oriented development of innovative-investment manufacture: monograph / V.I. 
Zakharchenko, S.V. Filyppova, M.M. Merkulov et.al. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 
2021. 88 p.  
ISBN: 978-9934-26-067-4 

 Логістичне забезпечення безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-активних суб’єктів 
господарювання : колективна монографія / за ред. М.М. Меркулова; відп. ред. В.І. 
Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл; Одеса : Фенікс, 2021. – 152 с. / С.В. Філиппова, А.Б. 
Коваленко. п.1.2. Інноваційний характер сучасної сфери послуг – с. 20-25.  
ISBN: 978-966-928-628-4 

 Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем : 
монографія / за ред.. С.В. Філиппової, О.І. Продіус. – Одеса: Бондаренко М.О., 2021. – 
340 с. / С.В. Філиппова, В.А. Сааджан, Джахан Фавзі Салем Ісмаєіл. п.1. Економічний 
розвиток України: види стратегій та проблеми інвестування в сучасних умовах – с. 6-39. 
ISBN: 978-617-7829-95-8 

 Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах 
глобалізаційних викликів: [моногр.] / Розділ 3. Забезпечення інноваційного розвитку 
малого підприємництва в умовах глобалізації та інформатизації економіки в Україні // за 
ред. докт.екон.наук, проф. Л.В. Фролової, канд.екон.наук, доц. С.О. Єрмак. – Одеса: 
Бондаренко М.О., 2020. – 304 с. – С. 87-115. 
ISBN: 978-617-7829-98-9 

 Теорія конкуренції та практика визначення конкурентоспроможності в умовах 
безпекоорієнтованого розвитку / під ред. М. М. Меркулова, В. І. Захарченко. ОНПУ, 
ІДГУ - Ізмаїл - Одеса. Фенікс, 2020. - 196 с. П.3.2 Зарубіжний досвід стимулювання 
конкурентоспроможності продукції у безпекоорієнтованому розвитку 
машинобудування. - С.127-13.  
ISBN: 978-966-928-489-1 
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 Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л.О. Волощук, 
Є.І. Масленніков, Е.А. Кузнецов, Ю.М. Сафонов, С.В, Філиппова та ін. ; за ред. д.е.н., 
доц. Л.О. Волощук, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. – Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2019. – 
Випуск 4. – 524 с.  – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/scientific-
base/monogr/mono_innov_econom_4_2019.pdf   
ISBN:978-966-289-330-4 

 Формування стратегії безпекоорієнтованого управління інноваційно-інвестиційним 
кліматом регіону – с.132-163/ С.В.Філиппова, Л.О.Волощук, К.В.Ковтуненко, 
Ю.В.Ковтуненко. // Підрозділ п.3.1 у кол. моногр. Інноваційно-інвестиційний клімат 
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