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Досвід роботи  
Досвід роботи у ЗВО  

Період 04.2021- дотепер) 
Назва організації Державний університет Одеська політехніка», м. Одеса. 

Посада Професор кафедри  менеджменту. 
 2011-03.2021 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Професор кафедри  менеджменту. 
 2007-2011 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Доцент кафедри  менеджменту. 
 2007-2007 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Старший викладач кафедри  менеджменту. 

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 2013-2018 рр.  
Назва організації Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 

Посада/виконувана робота Рецензент статей фахового наукового видання «Економіка: реалії часу». 
  

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1991-1996 рр. 
Назва закладу вищої освіти Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі.  
Кваліфікація – Інженер-системотехнік 

 1996-1997 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Спеціальність – Менеджмент виробничій сфери.  

Кваліфікація – Спеціаліст за напрямом «Менеджмент» 
  

Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 
 

Період 12.10.2019 - 15.02.2020  рр. 
Назва організації Економічний університет Братислави (Словаччина) 

Напрям (тема), документ  «Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності: актуальні питання 
адміністрування 2020» Сертифікат №12\15 – 2610 від 15.02.2020 

 Листопад 2019 – дотепер. 
 НКЦ ОНПУ «Педагогична майстерність викладача вищой школи» 
  «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників 

в умовах інтеграції вищої освіти і науки» 
 10.04 -28.04.2017 р. 
 КНЦ «Політех-Консалт», Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 



 

 ОКСАНА ЯШКІНА 

 

 
 

 «Ділова українська мова в освітньому процесі» 
сертифікат №21\17 від 26.04.2017 

 18.02.2013-01.03.2013 
 КНЦ «Політех-Консалт», Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 «Механізми та інструменти фінансово-економічної безпеки промислового 

підприємства» 
сертифікат №1504\13 від 1.03.2013 

 18.02.2013-29.03.2013 
 КНЦ «Політех-Консалт», Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 «Адміністрування на підприємствах різних форм власності за видами економічної 

діяльності» 
сертифікат №1515\13 від 29.03.2013 

 22.08.2012-23.08.2012 
 КНЦ «Політех-Консалт», Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 «Сучасні інноваційні технології організації навчального процесу у вищій технічній 

школі» 
сертифікат №1345\12 від 23.08.2012 

 16.05.2011-31.05.2011 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Семінар «Навчально-методичні засади викладання дисциплін циклу охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» 
повідчення №64 від 31.05.2011 

  
Наука: школа,  

проекти, захисти,  
значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація „Система організації управління частками державного майна в промисловості  за 

спеціальністю, 1999 р. Спеціальність – 08.07.01. - Економіка промисловості    
Докторська дисертація „ Наукові засади формування територіально-виробничого комплексу  (на прикладі 

цивільної авіації України)”, 2009 р. Спеціальність – 08.00.04 – Розвиток продуктивних 
сил та регіональна економіка” 

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ 

Доцент кафедри менеджменту  1 липня 2011 р. Атестат 12ДЦ  №025842 

  
Наукова школа  

Напрями наукових 
досліджень 

 

керівництво кандидатськими  Каташинська Марія Олегівна, 2015 р. 
дисертаціями Конверсійні маркетингові стратегії підприємств-виробників алкогольних та тютюнових 

виробів,  шифр спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. 
 Халед аль-Мула Алі, 2015 р. 
 Управління інноваційною діяльністю  переробних підприємств на основі системних 

перетворень шифр спеціальності, шифр спеціальності 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами. 

 Кравченко Оксана Михайлівна, 2016 р. 
 Регуляторні механізми забезпечення ефективності ресторанного господарства України, 

шифр спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління національним  господарством 
 Буковський Олександр Олександрович, 2021 р. 
 Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України. 

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 та кандидатських дисертацій 
Д 41.052.10 в ОНПУ, 2014 р. - дотепер член Ради 

Назва та шифр спецради, Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій  



 

 ОКСАНА ЯШКІНА 

 

 
 

період, статус Д 41.177.02 в ІПРЕЕД НАНУ, 2014-2016, член Ради 
  

Участь у наукових 
дослідженнях 

 

Період, статус 01.03.2017-31.12.2019 рр. (співвиконавець) 
Вид та назва Держбюджетне дослідження на тему: "Інструменти управління розвитком суб’єктів 

господарювання реального сектору національної економіки" 
  

Публікації  
Монографії (одноосібні, 

колективні) 
 
Всього – 4 

Назва, вихідна інформація, 
назва авторського розділу 

1. Соколы И.И. Трансформационные процессы в гражданской авиации Украины. - 
Одесса.: НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических 
исследований, 2005. - 232 с. 

 2. Соколы И.И. Организация управления долями государственного имущества в 
промышленности (подходы и решения). - Одесса.: НАН Украины, Институт проблем 
рынка и экономико-экологических исследований, 1998. - 85 с. 

 3. Менеджмент: [навчальний посібник] / [І.І.Соколи, С.К.Харічков, В.А.Замлинський, 
О.І.Продіус, О.М.Лук’янчук та ін.]; за.ред.С.В.Філиппової, М.А.Юдіна. – Одеса: 
Бондаренко М.О., 2019. – 652 с. 
4. Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних 
систем : монографія / [І.І.Соколи, М.О.Акулюшина, В.А.Замлинський, О.М.Лук’янчук та 
ін.] за ред. С. В. Філиппової, О. І. Продіус. – Одеса: Бондаренко М. О., 2021. – 340 с. 

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та Web 

of Science 

 
 
Всього: Scopus – 2 

 1. Sokoly I.I. Satisfaction of consumer preferences of consumers of agricultural products / 
Yekimov, S., Sokoly, I.I., Iarova, L., Chupryna, N., Akuliushyna, M. // IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science, 2021, 677(2), 022077.  

 2. Sokoly I.I. Building the potential of an agricultural enterprise / Yekimov, S., Sokoly, 
I.I., Korolyuk, T., Masenko, A., Grankina, N. // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 2021, 677(2), 022077. 

  
Статті у фахових виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 
 
Всього – 48 

 1. Соколы И.И. Механизмы развития крупных аэропортов Украины без привлечения 
классических инвестиционных институтов // Экономист - №2 – 2004 - С. 46-47.  
2. Соколы И.И. Эволюция рынка авиационных перевозок и работ авиакомпаний 
Украины // Экономист - №11 – 2004 - С. 70-72.  
3. Соколы И.И. Роль процессов интеграции в гражданской авиации развитых стран мира 
и стран СНГ // Экономика и управление - №4-5 – 2004 - С. 63-69. 

 4. Соколи  І.І., Буковський  О.О. Шляхи розвитку українського авіабудування в сучасних 
умовах  // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2019. – № 46, Ч. 1. – С. 67-73. 

 5. Sokoly I. I.  State of the air transport complex of the southern region of  Ukraine in modern 
conditions / Sokoly I. I.,  Kravchuk Yu.V., Busmina A., Jarjur R. // Економіка: реалії часу – 
2020. – № 3 (49). – С. 42-47. 

  
Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Одеська громадська організація еко-активистів «Зелений list», з 2017 р. дотепер. 
  

Державні нагороди, почесні 
звання, 

відомчі відзнаки, 
грамоти тощо 

 

Назва, рік отримання Почесна грамота Одеської облдержадміністрації, 1997 р. 
 


