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Досвід роботи  

Досвід роботи у ЗВО  
Період 2018 р. - дотепер 

Назва організації Одеський національний політехнічний університет. 

Посада Професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку. 

Період 2016-2018 рр. 

Назва організації Одеський національний політехнічний університет. 

Посада Доцент кафедри підприємництва і торгівлі. 

Період 2015-2016 рр. 

Назва організації Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 

Посада Доцент кафедри маркетингу та менеджменту. 

Період 2013-2015 рр. 

Назва організації Донецький інститут ринку та соціальної політики. 

Посада Доцент кафедри менеджменту і адміністрування . 

Період 2011-2013 рр. 

Назва організації Донецька філія Європейського університету. 

Посада Доцент кафедри економіки, фінансів та обліку. 

Період 2010-2011 рр. 

Назва організації Донецький державний університет управління. 

Посада Викладач кафедри фінансів. 

Період 2009-2010 рр. 

Назва організації Донецький державний університет управління. 

Посада Асистент кафедри фінансів. 

Період 2007-2008 рр. 

Назва організації Донецький інститут туристичного бізнесу. 

Посада Викладач кафедри економічних дисциплін. 

Період 2005-2007 рр. 

Назва організації Донецький інститут туристичного бізнесу. 

Посада Викладач кафедри менеджменту. 

  

Досвід наукової та 

професійної експертизи 

 

Період 2019 р. 

Назва організації ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Посада/виконувана робота Офіційний опонент (кандидатська дисертація Соловарова Андрія Валерійовича на тему: 

«Боргова безпека банківського сектору економіки України», за спеціальністю 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит). 

  

Освіта, стажування  

Освіта  

Період навчання  2000-2005 рр. 

Назва закладу вищої освіти Донецький інститут туристичного бізнесу, м. Донецьк. 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Менеджмент організацій. Кваліфікація – Менеджер-економіст. 

  

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=KnEZKb8AAAAJ


 

 АНЖЕЛА КУЛІНСЬКА 

 

 
 

Підвищення кваліфікації, 

сертифікати, стажування 

 

Період 09.10.2018-24.12.2018 рр. 

Назва організації Одеський національний політехнічний університет. 

Напрям (тема), документ  Дистанційні освітні технології: методика та технології створення електронного 

методичного комплекту. 

Документ  Посвідчення № 9. 

Період 2018 р. 

Назва організації Одеський національний політехнічний університет Консультаційно-навчальний центр 

«Політех-Консалт». 

Напрям (тема), документ  Ділова українська мова в освітньому процесі. 

Документ Сертифікат № 202/18. 

  

Наука: школа,  

проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  

Кандидатська дисертація Фінансово-кредитний механізм державного управління невиробничою сферою 

(на прикладі туристичної галузі України), 2010 р. Спеціальність 25.00.02 – механізми 

державного управління. 

Докторська дисертація Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки національної 

економіки України, 2017 р. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. 

  

Вчене звання  

Звання, рік присудження, 

документ 

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, 2014 р. 

Атестат 12 ДЦ № 040496  

Наукова школа  

Напрями наукових 

досліджень 

1. Державне управління як системне суспільне явище. 

2. Роль фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного 

управління. 

3. Фінансово-кредитний механізм державного управління національною економікою. 

4. Національна безпека як механізм забезпечення стабільного розвитку економіки. 

5. Державне управління економікою України на основі забезпечення фінансової 

складової економічної безпеки. 

  

Участь у наукових 

дослідженнях 

 

Період, статус 02.01.2019-31.12.2023 рр., виконавець 

Вид та назва Прикладне дослідження на тему: Удосконалення системи адміністрування проектів 

інфраструктури на рівні місцевого самоврядування.  

Період, статус 2018-дотепер, член програмного 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». 

  

Монографії (одноосібні, 

колективні) 

 

Всього – 4 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

1. Кулінська А.В.Підвищення ефективності управління фінансово-кредитним 

механізмом невиробничої сфери національної економіки (на прикладі туристичної 

галузі України): [моногр.] / Н.П. Борецька, А.В. Кулінська. – Донецьк: ТОВ «Східний 

видавничий дім», 2013. – 218 с. (12,98 д.а., особистий внесок 7,22 д.а.). 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

2. Інноваційні механізми економічного управління підприємством: [моногр.] / [під ред. 

Л.В. Фролової]. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2016. – 492 с. (30,75 д.а., 

особистий внесок 0,76 д.а.). 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

3. Управління складовими фінансової безпеки національного господарства України: 

концепція та методологія: [моногр.] / А.В. Кулінська. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 

2016. – 386 с. 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

4. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. – К.: 

ПП «Видавництво Фенікс», 2018. – 384 с. (20,14 д.а., особистий внесок 0,92 д.а.). 



 

 АНЖЕЛА КУЛІНСЬКА 

 

 
 

Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 

 

Всього – 2 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

1. Кулінська А.В. Страховий менеджмент: [навч. посіб.] / Н.П. Борецька, А.В. Кулінська. 

– Донецьк: Донецький інститут ринку та соціальної політики, 2013. – 230 с. 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

2. Кулінська А.В. Фінанси, гроші та кредит: [навч. посіб.] / Н.П. Борецька, А.В. 

Кулінська. – Донецьк: Донецький інститут ринку та соціальної політики, 2013. – 375 с. 

Статті у фахових виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 

 

Всього – 48 

 Основні: 

1. Кулінська А.В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-

економічних інтересів / А.В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016.  – № 4. – 

С. 29-34.   

2. Кулінська А.В. Концептуальні засади розробки системи державного управління 

фінансовою складовою економічної безпеки економіки України [Електронний ресурс] / 

А.В. Кулінська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2.  

3. Кулінська А.В. Концептуальний підхід до формування фінансового механізму 

державного управління національною економікою України / А.В. Кулінська // 

Економіка: реалії часу. – 2018. – № 4 (38). – С. 22-30.  

4. Кулінська А.В. Фінансовий контроль як дієвий спосіб адміністрування фінансового 

механізму державного управління економікою України / А.В. Кулінська // Економічний 

журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 3 (5). –  С. 48-58.  

5. Кулінська А.В. Організація системи обов’язкових умов щодо врегулювання стану 

боргової безпеки банківського сектору економіки України / А.В. Кулінська // 

Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 4 (6). – С. 95-

101. 

  

Участь у науково-

практичних заходах 

 

Період, статус 2018 р. - дотепер, член програмного комітету 

Вид та назва Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Публічне управління і 

адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». 

Період, статус 2018-дотепер, член програмного 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». 

 


