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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 економіки підприємств. Гарант освітньо-професійної програми 
«Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня. 

 2018-2020 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Гарант освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) 

рівня. 
 2014-03.2021 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Професор кафедри економіки підприємств. 
 09.2001-2014 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Доцент кафедри економіки підприємств. 
 09.1993-08.2001 рр. 
 Одеський державний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Доцент кафедри організації виробництва та економіки промисловості, доцент кафедри 

економіки підприємств. 
 1983-08.1993 рр. 
 Одеський політехнічний інститут, м. Одеса 
 Асистент, старший викладач, доцент кафедри організації виробництва та економіки 

промисловості. 
  

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 02.07.2015 р. 
Назва організації Спеціалізована вчена рада Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному 

університеті 
Посада/виконувана робота Офіційний опонент дисертаційної роботи Мелих О.В. на тему «Формування та 

оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах 
контролінгу». 

 25.12.2014 р. 
 Cпеціалізована вчена рада Д 41.055.03 в Одеському національному  економічному 

університеті. 
 Офіційний опонент дисертаційної роботи Шкурупської І.О. на тему «Інтегровані 

маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання» 
 25.06.2014 р. 
 Cпеціалізована вчена рада Д 41.055.03 в Одеському національному  економічному 

університеті 
 Офіційний опонент дисертаційної роботи Радулова Д.Д. на тему «Оцінка впливу 

зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності промислових підприємств». 
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Освіта, стажування  

Освіта  
Період навчання  1971-1976 рр. 

Назва закладу вищої освіти Одеський політехнічний інститут, м. Одеса 
Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Організація механізованої обробки економічної інформації. 

Кваліфікація – Інженер-економіст 
Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 2021 р. 
Назва організації Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, кафедра Економіки та 

підприємництва. 
Напрям (тема), документ  Тема підвищення кваліфікації (стажування): Вдосконалення викладання дисциплін із 

застосуванням комп'ютерних засобів та сучасних методів дистанційного навчання. 
Період стажування: 01.03.2021 р. по 24.04.2021 р. (6 кредитів  ЄКТС), довідка 

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

«Педагогічна майстерність викладача вищої школи» 
 Програма "Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої освіти і 

науки", 1 модуль – «Написання робочих програм навчальних дисциплін і сілабусів», 
сертифікат виданий 11.11.2019 р. 

 Одеський національний політехнічний університет, Навчально-консультаційний центр 
«Педагогічна майстерність викладача вищої школи» 

 12-30.03.2018 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, Консультаційно-навчальний центр 

«Політех-Консалт» 
 Тема: «Сучасні інноваційні технології організації навчального процесу у вищій 

технічній школі», сертифікат № 2641/18 від 30.03.2018р 
 2018 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, Консультаційно-навчальний центр 

«Політех-Консалт». 
 Тема: «Ділова українська мова в освітньому процесі», сертифікат №180/18. 
 07.04.2014-16.05.2014 р. 
 Інститут  проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, відділ 

розвитку підприємництва, м. Одеса. 
 Довідка про проходження стажування  № 2/238 від 01.07.2014р. 

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Удосконалення методів оцінки діяльності НДІ і КБ машинобудування,  1983 р. 

Спеціальність 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного 
господарства. 

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ, серія, № 

Доцент кафедри організації виробництва та економіки промисловості, 1991 р. Атестат 
доцента ДЦ № 035084. 

 Професор кафедри економіки підприємств, 2015 р.   Атестат професора 12ПР № 010290. 
  

Наукова школа  
Напрями наукових 

досліджень 
1. Формування умов та технології забезпечення інноваційного розвитку виробничих 
підприємств. 

 2. Інструментально-аналітичне забезпечення економічного управління підприємством 
 3. Особливості ефективного управління функціонуванням та розвитком аграрних 

підприємств  
 4. Управління ефективною модернізацією підприємств теплоенергетики 

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 01.01.2019-31.12.2023 рр. (співвиконавець). 
Вид та назва Прикладне дослідження: Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
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підприємств: теоретико-методологічні та практичні аспекти. 
 05.02.2019-30.05.2019 р. (керівник) 
 Госпдоговірне дослідження: Розробка методичного забезпечення аналізу та мінімізації 

витрат у сфері послуг. 
 01.09.2014-31.12.2018 рр. (співвиконавець). 
 Прикладне дослідження: Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення економічного 

розвитку промислових  підприємств. 
 2010-2014 рр. ( співвиконавець) 
 Прикладне дослідження: Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємств. 
Керівництво 

кандидатськими 
дисертаціями 

 

ПІП, рік захисту Велика Катерина Валеріївна, 2014 р. 
Тема дисертації Організаційно-економічна складова управління розвитком інноваційно-орієнтованого 

промислового підприємства, шифр спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Сіневіч Олексій Володимирович, 2011 р. 
 Управління прибутком на етапі проектування та освоєння нової продукції, шифр 

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

 Палагіна Ірина Володимирівна, 2010 р. 
 Організаційно-методичне забезпечення стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства, шифр спеціальності 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 К 41.052.10 по захисту кандидатських дисертацій Одеського 
національного політехнічного університету ( 2012 - 2014 рр.), член Ради. 

  
Перемоги у конкурсах  

міжнародних Керівництво науковою роботою студентки Шишман Н.В., що отримала диплом ІІІ-го 
ступеня на Другому Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт 
з економіки,  Комратський державний університет, Молдова, 2020 р. 

всеукраїнських (національних) Керівництво дипломною роботою студентки Стоянової Н.О., що зайняла 1 місце на 
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціалізації "Економіка підприємства" за 
ступенем вищої освіти "магістр", 2020 р. 

 Керівництво науковою роботою студентки Баташової Ю.С., що зайняла 1 місце на 
всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», 
2007 р.  

  
Публікації  

Монографії (одноосібні, 
колективні) 

 
Всього – 5 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку промислових 
підприємств:  монографія / [Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А., Черкасова Т.І. та ін.]; за 
заг. редакцією Бельтюкова, Л.А. Некрасової; ОНПУ.  – Одеса: Екологія, 2019. – 360 с. 
(особистий внесок: розділ 1.2. Контролінг в системі економічного управління розвитком 
підприємства. (С. 21-37); розділ 2.2. Напрями забезпечення економічного розвитку 
енергетичних підприємств. – С. 259-274). 

 2. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств: монографія / [Є. А. Бельтюков, Т. І. Черкасова, Л. А. Некрасова та ін.]; за 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є. А. Бельтюкова; 
Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу та інформ. технол., каф. екон. підприємств. – О.: 
Інтерпрінт, 2015. – 828 с. (особистий внесок: розділи 1.1. Взаємозв'язок економічного 
розвитку промислового підприємства та управління інноваційним процесом; 1.2. 
Управління інноваційним розвитком промислового підприємства: чинник технологічних 
інновацій. - С. 11-48). 

 3. Розвиток інноваційно-орієнтованого промислового підприємства: фінансове та 
організаційне забезпечення: моногр. / К.В. Велика, Т.І. Черкасова. – Луганськ : Вид-во 
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«Ноулідж», 2013. – 160 с. (особистий внесок: 1.2. Фактори формування інноваційної 
економіки, 2.1. Венчурний капітал як основа для активізації інноваційної діяльності). 

 4. Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємства / Т.І. Черкасова,  І.В. 
Палагіна. – Одеса: Інтерпрінт, 2010.  –  316 с. 

 5. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід; за ред. д.е.н., проф., 
акад. М.П. Денисенка, проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВТД «Університетська книга». – 
2008. – 1050 с. (особистий внесок: розділ 10. Стимулювання інноваційної діяльності). 

 
 

Підручники, посібники 
(одноосібні, колективні) 

 
 
 
Всього – 4 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Черкасова Т.І. Формування і розвиток потенціалу промислового підприємства: [навч. 
посіб. для студ. ВНЗ] / Є.А. Бельтюков, С.С. Свірідова, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова; 
за ред. проф. Є.А. Бельтюкова – Одеса: Інтерпрінт, 2009. – 456 с. / розділ 7. Особливості 
аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємства. – С. 305-351, розділ 9. 
Контроль за формуванням та рівнем використання інноваційного потенціалу 
підприємства. – С. 404-452.   
2. Провайдинг інновацій: Підручник / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман та ін.; 
за ред. проф. М.П. Денисенка. // К.:  «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448с. / 
розділ 11.4. Стимулювання праці дослідників і розроблювачів нововведень – С. 301-317. 
3. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). / О.І. 
Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. // К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662с. 
/ розділ 6.1. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу – С. 
169-181.  
4. Эффективность создания новой техники: Учеб. пособие / Е.А. Бельтюков, Т.И. 
Черкасова // К.: Одесса: Лыбидь, 1991. – 192 с.  

  
Статті у фахових виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 
 
Всього – 46  

 1. Черкасова Т.І. Збалансована система показників як інструмент управління розвитком 
аграрних підприємств / Т.І. Черкасова, Н.Д. Каражова, Н.О. Стоянова // 
Причорноморські економічні студії.  –  Одеса, 2019. – Вип. 41, с. 146 – 151. 
2. Cherkasova T.I. Controlling in the economic management system of the enterprise 
(Черкасова Т.І. Контролінг в системі економічного управління підприємством) / Т.І. 
Черкасова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. Науковий 
журнал. – 2018. –  №1(3), С. 83-89. 
3. Черкасова Т.І. Проблеми забезпечення ефективності модернізації комунальної 
теплоенергетики / Т.І. Черкасова, Н.В. Шишман // БІЗНЕС – НАВІГАТОР. – 2018. – 
Вип.2-1 (45),Сс. 91-94. 
4. Черкасова Т.І. Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств 
України / Т.І. Черкасова, Н.Д. Каражова // Причорноморські економічні студії. –  Одеса, 
2017. – Вип. 16, С. 105-109. 
5. Cherkasova T.I., Beznos S.V. Innovative development of industrial enterprises funding 
features (Черкасова Т.І., Безнос С.В. Особливості фінансування програм інноваційного 
розвитку промислових підприємств, англ.) [Електронний ресурс] // Економіка: реалії 
часу: наук. журн. – 2015. –  №4 (20), – С. 59-64. 
6. Черкасова Т.І. Процесні інновації як основа економічного розвитку інноваційно-
орієнтованого промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т.І. Черкасова, С.Ю. 
Рожок // Економіка: реалії часу : наук. журн. – 2014. – № 4 (14). – С. 115-120.       

  
Державні нагороди, почесні 

звання, 
відомчі відзнаки, 

грамоти тощо 

 

Назва, рік отримання Почесна грамота ОНПУ (2019 р.) 
 Відзнака ректора ОНПУ (2018 р.) 
 Почесна грамота ОНПУ (2016 р.) 
 Почесна грамота ОНПУ (2004 р.) 

 


