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Досвід роботи    
Досвід роботи у ЗВО  

Період 04.2021р. – дотепер  
Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 

Посада Завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій. 
 2015 р. – 03.2021 р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 Завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. 
 2007-2015 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту. 
 2003-2007 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту. 
 2002-2003 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Асистент кафедри обліку, аудиту і маркетингу. 
 1999-2002 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Асистент кафедри економіки підприємств. 

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 2017 р. – дотепер 
Назва організації Національний університет «Львівська політехніка». 

Посада/виконувана робота Експерт   галузевої   комісії   конкурсу   наукових   робіт   в   сфері   менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1993-1998 рр. 
Назва закладу вищої освіти Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Менеджмент у виробничій сфері. Кваліфікація – Спеціаліст за напрямом 
«Менеджмент». 

 2010-2012 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 

Підвищення кваліфікації, 
сертифікати, стажування 

 

Період 02.11.2017 р.-09.11.2017 р. 
Назва організації ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Напрям (тема), документ  Курс «Сучасні інтерактивні методи навчання». 
 2018 р. 
 Spoleczna Akademia Nauk, LANGO Centrum Jezykowe (CRACOW). 
 Англійська мова. Сертифікат В2. Номер: 34/18/19/k. 



 

 КСЕНІЯ КОВТУНЕНКО 

 

 
 

 02.05.2018-05.05.2018 
 Stefan cel Mare University (м. Сучава, Румунія). 
 Тематика «Current state and perspectives of tourism development and« Evaluation of internal 

education: challenges and perspectives». Сертифікат № 5141/42. 
 26.11.2017 – 28.02.2018 
 Uczelnia Janskiego (м. Ломжа, Польща) 
 Програма «Tourism and hospitality management». Commitment for the internship. 

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Організаційно-економічний розвиток промислового виробництва, 2006 р. Спеціальність 

– 08.07.01 «Економіка промисловості». 
Докторська дисертація Формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового 

підприємства в умовах стратегічних змін, 2015 р. Спеціальність – 08.00.04 «Економіка 
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

Вчене звання  
Звання, рік присудження, 

документ, серія, № Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, 2011 р. Атестат 12 ДЦ № 026607. 
 Професор  кафедри  менеджменту  зовнішньоекономічної  та  інноваційної  діяльності, 

2019 р. Атестат АП № 001074. 
Наукова школа  

Напрями наукових  Формування та використання інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств. 
досліджень Управління знаннями в системі інноваційного розвитку підприємств. 

 Самоменеджмент як ефективний інструмент покращення управлінської праці. 
Участь у наукових 

дослідженнях 
 

Період, статус 2002-2004 рр. (співвиконавець) 
Вид та назва Держбюджетне дослідження на тему: «Система управління зовнішньоекономічною 

діяльністю в умовах інтеграції України у світову економіку 
 2005 р. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Управління трансформаційними процесами в 

промисловому секторі економіки України». 
 2002 р. (співвиконавець) 
 Госпдоговірна тема: «Формування стратегій антикризового управління суб'єктом 

господарювання». 
 2004-2005 рр. (співвиконавець) 
 Госпдоговірна тема: «Розробка концепції фінансової реструктуризації ВАТ 

“Одессільмаш». 
 2008-2009 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів 

інфраструктури та виробничих фондів України». 
 2007-2009 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної 

трансформації промислового сектору економіки України». 
 2009-2011 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Формування стратегії організаційного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки». 
 2010-2012 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Організаційно-економічне забезпечення 

комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів 
та їх наукових підрозділів, що сприяють інноваційному розвитку України». 

 2018-2019 рр. (керівник) 
 Держбюджетне   дослідження   на   тему:   «Економетрична   модель   формування 

інтелектуального  капіталу:  кадрове  забезпечення  науково-технічної  та  інноваційної 
діяльності в системі вищої освіти». 

 01.09.2014-31.12.2019 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Перспективні шляхи підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі». 
Участь у міжнародних 

проектах 
 



 

 КСЕНІЯ КОВТУНЕНКО 

 

 
 

Період, статус 2014-2020 рр. 
Вид та назва проект  «Вища  школа  на  шляху  розвитку»  №  POWR  03.05.00-00-Z027.  Проект 

 співфінансується з Європейського фонду навчання в рамках програми «Розвиток знань 
 в галузі освіти на 2014-2020 роки», пріоритетна вісь III - Вища освіта для економіки і 
 розвитку. Польща, м. Ломжа, вул. Криве коло 9, Вища школа ім. Богдана Янського 
 http://www.lomza.janski.edu.pl/projekty-ue/uczelnia-na-drodze-rozwoju. 

Керівництво 
кандидатськими 

дисертаціями 

 

 Філіппов В.Ю., підготовка до захисту. 
 Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва як соціально-

економічного явища в інформаційному суспільстві та координатах сталого розвитку  
  

Керівництво кандидатськими 
дисертаціями 

 

ПІБ, рік захисту Філіппов В.Ю., 2014 р. 
Тема дисертації Теоретико-методичні засади формування віртуального бізнес-інкубатору. 

 Подмазко А.Ю., 2015 р. 
 Організаційно-економічні основи механізму детінізації економіки України 
 Шацкова Л.П., 2016 р. 
 Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства. 
 Аннаєв Б.С., 2018 р. 
 Наукові  засади  формування  інноваційного  потенціалу  виробничого  підприємства  в 

економіці знань. 
 Нестеренко О.В., 2019 р. 
 Залучення  інвестицій  інноваційно-активним  підприємством  на  засадах  управління 

ризиками. 
 Гутарева Ю.В., 2019 р. 
 Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого 

підприємства в умовах глобалізації. 
 Скрипник Н.А., 2021 р. 

Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємства. 
 Пар’єва О.О., 2021 р. 

Інформаційно-аналітична складова стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства на засадах конкурентної розвідки 

  
Робота у Спеціалізованих 

вчених радах 
 

Назва та шифр спецради, період, 
статус 

Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських дисертацій Д 41.052.10 в ОНПУ, з 
28.12.2017 р. - член Ради. 

 Спеціалізована вчена Рада по захисту кандидатських дисертацій К 41.052.10 в ОНПУ,  з 
29.03.2012 р. - член Ради. 

  
Перемоги у конкурсах ІІ  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  зі  спеціалізації 

всеукраїнських (національних) «Менеджмент   зовнішньоекономічної   діяльності»   в   Національному   університеті 
 «Львівська політехніка», 2019 р. (керівник переможця - диплом 1-го ступеня). 
 II  тур  Всеукраїнського  конкурсу  дипломних  робіт  студентів  закладів  вищої  освіти 
 спеціальності   073   «Менеджмент»   освітньо-професійних   програм   «Управління 
 інноваційною  діяльністю»  або  «Менеджмент  інноваційної  діяльності»  освітнього 
 ступеня  «магістр»  в  Кременчуцькому  національному  університеті  імені  Михайла 
 Остроградського, 2019 р. (керівник переможця - диплом 2-го ступеня). 
  

Публікації  
Монографії (одноосібні, 

колективні) 
Всього – 14 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1.   Теоретико-практические   аспекты   разработки   организационно-экономического 
обеспечения  автоматизированной  системы  управленческого  учета  и  анализа  малого 
предприятия  -  Одеса:  Астропринт,  2004.  –  140  с.  Параграф  1.1  –  Необходимость  и 
сущность управления совместной деятельностью в рамках предприятия. – С.5-10. 

 Обліково-аналітичне забезпечення процесу комерціалізації результатів науково-
дослідної діяльності вищих навчальних закладів: [монографія] / К.В. Ковтуненко – 



 

 КСЕНІЯ КОВТУНЕНКО 

 

 
 

Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 148 с. 
 Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних 

досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє 
інноваційному розвитку України: [монографія] / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко, Л.О. 
Волощук, С.А. Нізяєва, І.О. Башинська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке 
відділення), 2012. – 326 с. 

 Поняття комерціалізації. Комерціалізація розробленого механізму / І.О. Башинська, Н.С. 
Поповенко // в кн. Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування 
на ринок нових товарів виробничих підприємств: [монографія] – Донецьк: Вид-во 
«Ноулідж» (донецьке відділення), 2012. – 190 с. 

 Особливості стратегічного аналізу малого машинобудівного підприємства / Г.Б. 
Свінарьова, С.В. Філиппова // в кн. Формування системи управлінського обліку та 
аналізу в процесі динамічного управління: [монографія] – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» 
(донецьке відділення), 2012. – 245 с. 

 Особливості обліку та оцінки інтелектуального капіталу як фактору інноваційного 
розвитку промислового підприємства: [монографія] / К.В. Ковтуненко, Л.В. 
Скороходова – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 125 с. 

 Теоретико-методологічні засади формування інтелектуального капіталу інноваційно-
активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін: [монографія] / К.В. 
Ковтуненко – Одеса: ВМВ, 2014. – 375 с. 

 Формування професіоналізму бухгалтера виробничого підприємства на засадах 
компетентнісного підходу: [монографія] / С.В. Філиппова, К.В. Ковтуненко – Донецьк: 
Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 175 с. 

 Формування політики детінізації національної економіки [Текст] : монографія / О. М. 
Подмазко, К. В. Ковтуненко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та 
інформ. технологій. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 14 5 с. 

 Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: 
своєчасність процесу та достовірність результату [Текст] : монографія / К. В. 
Ковтуненко, Л. П. Шацкова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. 
- 253 с. 

 Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: Міжуніверситетська 
колективна монографія. Вип. 1 / за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь 
Д.С., 2016. – 854 с. Розділ 32 Складові елементи витрат інноваційної діяльності 
промислового підприємства в контексті ідентифікації її результатів як об’єктів права 
інтелектуальної власності / К.В. Ковтуненко, Л.П. Шацкова. – С. 824-851. 

 Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: Міжуніверситетська 
колективна монографія. Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. К.В.Ковтуненко, д.е.н., проф. Є.І. 
Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 906 с. 

 Розділ 27 Комплексне поетапне економічне оцінювання інноваційної діяльності 
промислового підприємства за об’єктами права інтелектуальної власності та способами 
їх використання / К.В. Ковтуненко, Л.П. Шацкова. – С. 477-501 РОЗДІЛ 37 Стратегічні 
підходи до підготовки менеджерів інноваційної діяльності / К.В. Ковтуненко, К.О. 
Танащук. – С. 653-667. 

 Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: Міжуніверситетська 
колективна монографія. Вип. 3 / за ред. д.е.н., доц. О.М. Коваленко, д.е.н., проф. Є.І. 
Масленнікова. – Херсон: Олді-Плюс 2018. – 634 с. 

 Розділ 6 Дослідження методів прогнозування, планування та визначення чисельності 
персоналу в інноваційній діяльності / К.В. Ковтуненко, К.О. Танащук, Загребнюк В.І. – 
С. 64-75 

 Formation of innovation potential of industrial enterprise in the economy of knowledge /K. 
Kovtunenko, B. Annaiev. – Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG 
(haftungsbeschränkt), 2018. – 215 p. 

  
Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 
 
Всього – 3 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Основи підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Філиппова, 
К.В. Ковтуненко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса: ВМВ, 2009. – 264 c. 

 2. Менеджмент для магістрів. Навчальний посібник / М.А. Заєць, О.М. Коваленко і ін.; 
за ред. М.А. Зайця, О.М. Коваленка. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 400 с. 

 3. Менеджмент  зовнішньоекономічної  та  інноваційної  діяльності  (для  магістрів): 
Навчальний посібник / К.В. Ковтуненко, О.М. Коваленко, О.В. Станіславик та ін.; за 



 

 КСЕНІЯ КОВТУНЕНКО 

 

 
 

ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 505 с. 
  

Статті у виданнях, що 
індексуються Scopus та Web 

of Science 

 
Всього: Scopus – 4; Web of Science – 2 

 1. Management  mechanism  as  an  independent  element  of  the  food  industry  enterprise  
innovative activity expenditures management system / Kseniia Kovtunenko, Yurii 
Kovtunenko, Liubov Shatskova, Marianna Yatsenko //Journal of Hygienic Engineering and 
Design – Volume 28. – 2019. – p. 73-80. Scopus.  
2. Theoretical and Methodical Principles of Capital Structure Management in the Innovation 
Activity of Telecommunication Operators / E.A. Tanashchuk, K.V. Kovtunenko, Yu. V. 
Kovtunenko // Journal of Automation and Information Sciences. – Volume 50. – 2018. – Issue  
3. – p. 71-84. Scopus.  
3. Сучасний стан та умови банківського кредитування підприємств / К.В. Ковтуненко, 
О.В. Нестеренко, К.В. Орєхова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики. – 2018. – 1 (24). – 45-52. Web of Science.  
4. Analysis of the Ukrainian enterprises activity development in the hospitality service field 
/Yu. V. Kovtunenko, K.V. Kovtunenko N. Mamontenko, K.V. Orekhova // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – 4 (27). – 151-158. Web of 
Science.  

5. Kovtunenko K. Adaptation of the logistics system of food industry enterprises in 
conditions diversification of activities / K. Kovtunenko, S. Filippova, O. Poberezhets, Y. 
Kovtunenko, A. Stepanchenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol.  
27. – pp. 108-113. Scopus.  
6. Kovtunenko K. The laws and the main dominants of machine-building enterprises 
development in conditions of strategic changes / K. Kovtunenko // Economic Annals-XXI – 
2013. – №5-6(1)'2013. – 75-78. Scopus. 

  
Статті у фахових виданнях Всього – 73 

 Основні: 
1. Ковтуненко К.В. Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах 
глобалізаційних змін / К.В. Ковтуненко, Р.М. Сапожніков // Бізнес Інформ. – 2016. – №  
9. – C. 153-158.  
2. Ковтуненко К.В. Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства / 
К.В. Ковтуненко, О. Б. Коломіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 1. – С. 20-22.  
3. Ковтуненко К.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і 
перспективи розвитку / К.В. Ковтуненко, О.В. Нестеренко // Економічний форум. –  
2017. – № 2. – С. 17-23.  
4. Ковтуненко К.В. Стратегія вибору альтернативного джерела фінансування 
інноваційної діяльності підприємства / К.В. Ковтуненко, О.В. Нестеренко // Modern 
Economics. [Електронний ресурс] – 2017. – № 5 (2017). – С. 36-49.  
5.Intellectual and innovative capital as an innovation activities results of industrial enterprises/ 
K.V. Kovtunenko, O. I. Nosovets, L. O. Voloschuk // Economics: time realities. Scientific 
journal. – 2018. – № 4 (38). – Р. 49-60. 

  
Участь у науково-

практичних заходах 
 

Період, статус 2013-2016 р. (учасник) 
Вид та назва Темпус PICASA «Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries 

through Cultural and Structural Adaptations» (2013-2016), Міжнародної освіти 
(«CAP4COM - потенціал для компетентності, Tempus, 2013). 

 2013 р. (експерт-учасник робочої групи)  
Підготовка плану стратегічного розвитку «Одеса-2022», учасник комісій з економічного 
розвитку Одеської обласної ради.  
09.09.2015 р. (учасник)  
XXV Міжнародний економічний форум «Посткризовий світ - час нових лідерів» 
(Польща, Криніца-Здруй). 
30.09.2015 р. (координатор)  
Міжнародний інноваційний форум «Odessa innovation forum».  
05-06.09.2017 р. (учасник)  



 

 КСЕНІЯ КОВТУНЕНКО 

 

 
 

Спільний міжнародний Проект ЄС та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»: дослідження результатів євроінтеграційного розвитку через 
реалізацію програм ПРООН у внз, підприємницьких структурах, громадах, з метою 
реплікації досвіду виконання проектів, спрямованих на сталий розвиток областей 
України.  
2017 р. (експерт бізнес-проектів)  
Конкурс для внутрішньо переміщених осіб «Новий зворотний відлік».  
26.11.17-28.02.18 р. (учасник)  
Intership Programm participant as a research staff member in Uczelnia Jańskiego w Lomzy 
(Poland)  
Main subject: Tourism and Hospitality Management. Overall internship objectives: 
Development of professional qualities in the field of management of tourism and hospitality, 
combining academic training and practical skills. Studying of intellectual bases, development 
of attitudes and competences, studying of features of management of tourism, hospitality and 
recreation.  
10.04.2019 р. (член робочої групи)  
Проект ЄС «Підтримка розвитку географічних зазначень в Україні» за підтримкою 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Одеської обласної державної 
адміністрації та Національної туристичної організації України 2017 р. - дотепер (голова 
журі)  
Одеський конкурс інноваційних проектів творчої молоді SpringUp під патронатом 
Посольства Держави Ізраїль в Україні  
2018 р. - дотепер (голова організаційного комітету)  
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студенті закладів вищої освіти зі  
спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» в ОНПУ. 

  
Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Навчально-дослідний підрозділ Одеського національного політехнічного університету 
Консультаційно-навчальний Центр з підприємницької та інноваційної діяльності 
«Політех-Консалт», з 01.09.11 р. по теперішній час – директор. Асоціація «Туризм 
Одеси», з 2018 р. по теперішній час – член Асоціації  
Член редколлегії 2-х фахових наукових економічних журналів: «Економіка: реалії часу» 
з 2011 р. та «Економічний журнал Одеського політехнічного університету» з 2017 р. 

  
Державні нагороди, почесні 

звання, 
відомчі відзнаки, 

грамоти тощо 

 

Назва, рік отримання Член-кореспондент Академії економічної кібернетики України, 2012 р. 
 Академік Академії економічної кібернетики України, 2019 р. 
 Подяка проректора ОНПУ Дмитришина Д.В. за вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих фахівців та організаторську діяльність з розвитку студентської 
науки в університеті, 2018 р. 

 Подяка міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. за багаторічну сумлінну працю, 
вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-
педагогічну діяльність, 2018 р. 

  
 


