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Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса. 

Посада Завідувачка кафедри економіки підприємств. Гарант освітньої програми «Економіка» 
третього (освітньо-наукового) рівня. 

 2020 р. - 03.2021р. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Завідувачка кафедри економіки підприємств. Гарант освітньої програми «Економіка» 

третього (освітньо-наукового) рівня. 
 2018-2020 рр.  
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Докторант кафедри економіки підприємств. 
 2018-2020 рр.  
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Гарант освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» другого 

(магістерського) рівня.  
 2003-2020 рр. 
 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. 
 Доцент кафедри економіки підприємств. 

Досвід наукової та 
професійної експертизи 

 

Період 30.09.2014 р. 
Назва організації Спеціалізована Вчена рада Д 41.177.01 в  ІПРЕЕД НАН України. 

Посада/виконувана робота Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 
08.00.04  Шпак С.О. за темою: «Інструментарій формування цілей реструктуризації 
промислових підприємств».  

 02.02.2017 р. 
 Спеціалізована Вчена рада Д 41.177.01 в  ІПРЕЕД НАН України. 
 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спец. 

08.00.04  Рачковського Е. А.  за темою: «Економічний інструментарій вибору цільових 
сегментів ринку для стратегічного планування реструктуризації підприємств». 

  
  

Освіта, стажування  
Освіта  

Період навчання  1992-1997 рр. 
Назва закладу вищої освіти Одеський державний політехнічний університет, інженерно-економічний факультет,  

м. Одеса. 
Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Програмне забезпечення обчислювальної техніки. Кваліфікація – 

Спеціаліст за напрямом комп'ютерні науки. 
  

Підвищення кваліфікації,  
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сертифікати, стажування 
Період 2021 р. 

Назва організації ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 
Напрям (тема), документ Сертифікат  від 06.05.2021 (реєстр. № 329) про володіння англійською мовою на рівні 

В2 за шкалою CEFR. 
 01.10.2020-24.02.2021р. 
 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Gromadka, Polska) 

Certyfikat nr 1/2021 від 24.02.2021 
 10.08-17.08.2020р.  

Люблінській науково-технологічний парк (м. Люблін, Польща). 
«Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom».  
Сертифікат ES №0352/2020 від 17.08.2020. 

 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. 

 18.05-22.05.2019 р. 
 Wyższa Szkoła Techniczna w  Katowice, Polska. 
 «Education systems models in EU Countries»  (Certificate of participant). 
 вересень 2018 р. 
 Варненський економічний університет (м. Варна, Болгарія). 
 «Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в 

умовах глобалізації». Сертифікат №00083. 
 02.11-09.11.2017 р. 
 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 
 «Сучасні інтерактивні методи навчання». Свідоцтво ПК 01597997\00805-17,  

реєстр. №177 від 09.11.2017 р. 
 10.04.2017-26.04.2017р. 

Одеський національний політехнічний університет, КНЦ «Політех-Консалт». 
«Ділова українська мова в освітньому процесі». Сертифікат №142/17  від 26.04.17 р. 

 07.04- 16.05.2014 р. 
Одеський інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
відділ розвитку підприємництва. «Стратегія сталого розвитку підприємств України». 
Довідка про проходження стажування № 2/238. 

Наука: школа,  
проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  
Кандидатська дисертація Формування стратегії розвитку промислового підприємства,  2002 р.  

Спеціальність – 08.07.01 Економіка промисловості. 
Докторська дисертація Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації, 2020 р. 

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

  
Вчене звання  

Звання, рік присудження, 
документ, серія, № 

Доцент кафедри економіки підприємств, 2005 р.  
Атестат 02ДЦ № 015296. 

  
Наукова школа  

Напрями наукових 
досліджень 

 

 1. Моделі та технології економічного розвитку підприємства. 
 2. Конкурентна поведінка підприємств. 
 3.Сучасні проблеми стратегічного управління розвитком економічних систем різного  

(мезо- та мікро-) рівня (за видами економічної діяльності). 
Участь у наукових 

дослідженнях 
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Період, статус 05.05.2021-30.06.2021 рр., керівник. 
Госпдоговірне дослідження «Оцінювання та стратегування стійкого розвитку 
виробничого підприємства» (№ 1832-69). 
15.12.2020-30.11.2021 рр., відповідальний виконавець. 
Госпдоговірне дослідження «Формування портфелю проєктів сталого розвитку 
підприємства в контексті агрополітичних викликів» (№ 1823-69). 
01.2019-12.2020 рр.,  виконавець. 
Прикладне дослідження «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні 
інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для 
національної економіки і безпеки держави (№ ДР U0119 002005). 

01.01.2019-31.12.2023 рр., відповідальний виконавець. 
Прикладне дослідження «Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
підприємств: теоретико-методологічні та практичні аспекти» (№ ДР 0119U000743). 
03.10.2019-31.12.2019 рр., керівник. 
Госпдоговірне дослідження «Розробка проекту плану економічного і соціального 
розвитку Визирської сільської об’єднаної територіальної громади на  2020-2022 рр.» 
(№ 63). 
05.05.2016-31.10.2016 рр., відповідальний виконавець. 
Госпдоговірне дослідження «Розробка методичного забезпечення щодо вибору стратегії 
економічного розвитку виробничого підприємства» (№1750-69). 
29.10.2013-30.04.2014 рр., керівник. 
Госпдоговірне дослідження «Оцінювання можливостей сільськогосподарського 
підприємства щодо реалізації стратегії інтенсивного росту» (№1699-69). 
01.01.2010-31.12.2014 рр., відповідальний виконавець. 
Прикладне дослідження «Проблеми підвищення ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємств» (№ ДР 0114U005505). 

Вид та назва 

 
 
 

 
Участь у міжнародних 

проектах 

 

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

співробітництва - UNIV.E.R-U» (№ 2SOFT/1.1/115). 
 22.10.2019-29.10.2019 рр., учасник  
 International  Scientific Project «European Integration in Education, Science and Culture»,        

w  Katowice, Polska ( №12-IP). 
 18.11-22.11.2013 р., учасник 
 Міжнародний проект TEMPUS IV «Building capacity for University-Enterprise 

Partnerships towards Competency based Training (CAP4COM) in Armenia, Georgia and 
Ukraine. 516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES». Project acronym: «Cap4Com - 
Capacity for Competency» (сертифікат). 

 
Публікації  

Монографії (одноосібні, 
колективні) 

 
Всього – 8 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Некрасова Л.А. Теоретико-методологічні засади стратегування розвитку виробничих 
підприємств в умовах децентралізації. –  Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG 
(haftungsbeschränkt), 2019. – 445 с. 
2. Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку промислових 
підприємств:  монографія / [Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А., Черкасова Т.І. та ін.]; за 
загальною редакцією Є.А. Бельтюкова,  Л.А. Некрасової; ОНПУ.  – Одеса: Екологія, 
2019. – 360 с. 
3. Information aspects of socio-economic systems’ development. Series of monographs 
Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology 
Monograph 5. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 c.     
// Niekrasova L. The formation of the strategy of industrial enterprise on the basis of 
sustainable development. – С. 332-340. 
4. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств : монографія / [Є. А. Бельтюков, Т. І. Черкасова, Л. А. Некрасова та ін.]; за 
заг. ред.  Є. А. Бельтюкова; ОНПУ– О.: Інтерпрінт, 2015. – 828 с. (особистий внесок: 
розділи 2.2. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства; 2.3. 
Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства: сутність та основні етапи 
формування та реалізації).  – С. 116-137. 
5. Mechanism of sustainable development of economic systems formation – Collective 
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monograph Vol. 2. Verlag SWGimex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 р. // 
Некрасова Л.А., Давиденко М.В. «Формування комплексного показника сталого 
розвитку машинобудівного підприємства». – С. 295-303. 
6. Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств : монографія / [Є. А. Бельтюков, Т. І. Черкасова, Л. А. Некрасова та ін.]; за 
заг. ред.  Є. А. Бельтюкова; ОНПУ– О.: Інтерпрінт, 2015. – 828 с. (особистий внесок: 
розділи 2.2. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства; 2.3. 
Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства: сутність та основні етапи 
формування та реалізації).  – С. 116-137. 
7. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития: 
Монография //  Под ред. акад. НАН Украины Б.В. Буркинского.- Одесса: ИПРЭЭИ НАН 
Украины, 2009.  – 334 с. / Бельтюков Є.А.,  Некрасова Л.А. розд. 4.1 Формирование и 
реализация конкурентной стратегии предприятия. – С. 229-252. 
8. Ефективність реструктурованих господарських систем: проблеми і фактори 
підвищення: [монографія] / За заг. ред. док. екон. наук, професора В.І. Осипова – Одеса: 
Атлант, 2008. – 362 с. / Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А., Дискіна А.А. розд. 2.4. 
Інвестиційна стратегія України: необхідність і можливість реалізації. – С. 207-214. 
Особистий внесок автора: проаналізовано розвиток інноваційно-інвестиційної 
діяльності України із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства. 

 
Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 

 
 
Всього – 2 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. Формування і розвиток потенціалу промислового підприємства: [навч. посіб. для 
студ. ВНЗ з грифом МОН] / Є.А. Бельтюков, С.С. Свірідова, Т.І. Черкасова, Л.А. 
Некрасова; за ред. проф. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ – Одеса: Інтерпрінт, 2009. – 456 с. /  
Некрасова Л.А. розд.4 Основи формування  кадрового потенціалу  промислового 
підприємства, 5.1 Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу   підприємства, 
5.2 Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, 5.3 Забезпечення 
конкурентоспроможності  потенціалу підприємства, 6.2 Показники вартості компанії, 
6.3 Реструктуризація як інструмент управління зростанням   промислового 
підприємства та підвищення  результативності      його функціонування). – С. 144-345. 
2. Выбор стратегии развития предприятия: учебное пособие для студентов ВУЗ/ 
Бельтюков Е.А., Некрасова Л.А. - Одеса: ОНПУ, 2002. – 290 с. 
 

  
Статті у виданнях, що 

індексуються Scopus та  
Web of Science 

 
 
Всього: Scopus – 4 

 1. O. Chukurna, L. Niekrasova, N.Dobrianska, Ya.Izmaylov, I. Shkrabak, K. Ingram.     
Formation of methodical foundations for assessing the innovative development potential of an 
industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu.  2020. №4. 
pp. 146-151. 
2. Anatolii V. Usov, Liubov A. Niekrasova, Predrag V. Dašic. Management of development 
of manufacturing enterprises in decentralization conditions. Management and Production 
Engineering Review. 2020. Vol. 11. N 4. pp. 46-55. 
3. Tetyana Horodetska, Kateryna Ivanchuk, Liubov Niekrasova, Lyudmyla Semerun, 
Kateryna Zaychenko. Food enterprises innovative activity organizing. Journal of Hygienic 
Engineering and Design. 2019. Vol. 27. pp. 145-151.   
4. S. Bondarenko, I. Liganenko, O. Kalaman and L. Niekrasova. Comparison of methods for 
determining the competitiveness of enterprises to determine market strategy. International 
Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. 9(12).  pp. 890-898. 
 
 

Статті у фахових виданнях 
(всього та назви 5-х основних) 

 
Всього – 46 

 1. Некрасова Л.А. Методичний підхід до оцінки сталого розвитку територіально-
виробничих утворень в умовах реформування місцевого самоврядування/  В.М. Осипов, 
Л.А. Некрасова, Г.П. Граматік //  Підприємництво та інновації. – 2020. –  Вип. 13. – 
С.74-78. 1.  
2. Некрасова Л.А. Cтратегічні орієнтири розвитку міського пасажирського транспорту в 
Одеській області / Л.А. Некрасова, М.В.   Богаченко // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. – 2020. – Вип.42. –  С.66-71. 
3. Некрасова Л.А.  Моделювання розвитку виробничого підприємства у взаємодії з 
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об’єднаною територіальною громадою/  Некрасова Л.А.// Ринкова економіка: сучасна 
теорія і практика управління. – 2019. – Том 18. Вип. 3 (43). – С.162-181. 
4. Некрасова Л.А Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств в 
умовах децентралізації/ Некрасова Л.А.// Економіка харчової промисловості. – 2019.  – 
Т.11. №2. – С. 38-46. 
5. Некрасова Л.А Оцінка конкурентоспроможності виноробного підприємства як 
інструмент управління його розвитком. / Некрасова Л.А., Осипов В.М. //  Економіка і 
прогнозування. –  2019. – №1. – С. 109-127. 
Nekrasova L.A. The formation of resource-saving model of enterprise development 
(Формування ресурсо-зберігаючої моделі розвитку підприємства)/ L. A. Niekrasova,  A. 
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