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 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».  
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Кандидатська дисертація Формування стратегій економічного розвитку промислового виробництва, 2005 р. 

Спеціальність – 08.07.01 Економіка промисловості. Диплом ДК №033058. 
Докторська дисертація Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного розвитку інклюзивних 

інновацій в контексті соціальної відповідальності підприємств. Спеціальність –  08.00.04 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Вчене звання  
Звання, рік присудження, 

документ, серія, № 
Доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2008 р. Атестат 12ДЦ 
№ 020352. 

 
Наукова школа 
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Управління  розвитком інклюзивних інновацій в контексті соціальної відповідальності 
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Забезпечення стратегічного розвитку підприємства. 
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 Госпдоговірне дослідження на тему: Розробка рекомендацій щодо вибору проектів 

розвитку виноробних підприємств в умовах проактивних змін  
 2014-2019 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему:  «Перспективні шляхи підвищення міжнародної 
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конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі». 
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господарювання реального сектору національної економіки». 
 2011-2014 рр. (співвиконавець) 
 Держбюджетне дослідження на тему: «Напрями підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності регіону в умовах інноваційного розвитку» 
 

Участь у міжнародних 
проектах 

 

Період, статус 12.10.2015 - 17.10.2015 рр., учасник 
Вид та назва Проект Міжнародної Академії менеджменту та технологій INTAMT «Роль та місце 

суспільних організацій самопомочі інвалідів у забезпечені їх повноцінної соціальної 
інтеграції», Німеччина (сертифікат). 

 01.10.2018 – 30.05.2020 рр., експертиза, консультування та оцінка бізнес-проектів 
«Підтримка самозабезпечення та засобів існування для біженців та шукачів притулку в 
Україні» спільно з МБФ «Карітас України» та за фінансової підтримки Агентства ООН у 
справах біженців (UNHCR) 
 

  
Робота у Спеціалізованих 

вчених радах 
Назва та шифр спецради, період, 

статус 
 

 
 
 
Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій 
Д41.052.10 в ОНПУ, 2020 р. - запрошений член Ради. 

  
Публікації  

Монографії (колективні) Всього – 13 
Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 
1.Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: [кол. моногр.]  за ред. В.Я. 

Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий 
університет. Д.: НГУ, 2013.   Розділ. Державне стимулювання інноваційного розвитку 
промисловості України в умовах глобалізаційних процесів - С. 518-525.  
2. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: [кол. 

моногр.] за заг. редакцією В.І. Гринчуцького. Тернопіль: Крок, 2014. Розділ. 
Забезпечення соціальної відповідальності бізнесу – шлях до підвищення економічного 
розвитку регіонів. С.169-175. 
3. Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія /за  заг. ред.  

Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін.-т фінансів; 
Нац. гірн. ун-т.  Д.: НГУ, 2014.  394 с.  Розділ. Перспективи та наслідки вступу України 
до Європейського Союзу. С. 310-317. 
4. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: Колективна 

монографія за ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорової. Х., «НТМТ», 2014. 296 с.  Розділ 1.2.  
Формування конкурентоспроможного потенціалу харчової промисловості регіону в 
умовах глобалізаційних економічних перетворень.  С.13-18.  
5. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян  [кол. моногр.]  за ред.  

Г.Г.Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. Ун-т. – Д.: НГУ, 2014. Розділ. 
Сучасні проблеми та перспективи державного регулювання соціальної відповідальності 
бізнесу на основі отримання синергетичного ефекту.  – С. 583-590.  
6. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: 

Том 1: регіональні аспекти та напрямки підвищення  конкурентоспроможності 
підприємств в умовах інноваційного розвитку [кол. моногр.] / Н.М. Андрєєва, О.М. 
Головченко, І.А. Маркінос та інші. Одеса: ВМВ, 2014. – 292 с.  
7.Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення [кол. 

моногр.] за ред. Дорошенко Г.О., М.С. Пашкевич. Наукова спільнота  Харківського 
гуманітарного університету «Народна українська академія»,  Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна та Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет».  м. Харків. 2015 рік. 202 с. Розділ.  Синергія бізнесу та держави 
щодо соціальної політики в умовах економічної кризи.  с. 186-193. 
8. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні: монографія / авт. 

кол.: Є. В. Афанасьєв, А. В.Зеркаль та ін. ; [під заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця, 
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М. С. Пашкевич] ; Мін-во освіти і науки України ; Міжнар. гуманіт. ун-т ; Нац. гірн. ун-
т.  Дніпропетровськ : НГУ, 2016. 231 с.  Розділ. Економічна безпека підприємства в 
контексті інноваційного розвитку регіону. 
9. Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів господарювання: 

[моногр.] / О.А. Кравченко;  [Під заг. ред. Харічкова С.К., Дорошук А.А.]. Одеса: Наука 
і освіта, 2017. 244 с.  Розділ 5.1. Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання  в 
сучасних умовах. 
10. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія,  вип. 3. / О.М. 

Коваленко, Є.І. Масленіков.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 634 с. Розділ 19. Інноваційна 
діяльність як важлива складова соціальної відповідальності підприємства.  С.236-245.  
11. Modern world tendencies in the development of science [Collective Monograph]. Volume 

1.  London.  2019.  P. 127- 136. Conceptual basis for promoting strategic development of 
inclusive innovations. 
12.  Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 [Collective Monograph]. Edited 

by: N. Marynenko, P. Kumar, I. Kramar. Publishing Housе of University of Applied Sciences 
in Nysa. 2019.  P. 408-414. Conceptual framework of disabled people’s  social inclusion in the 
context of creating a harmoniously developed society.   
13. Prodius О.І. Strategic development of inclusive innovation context in corporate social 

responsibility: Monograph. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 
2020. 442 p. 
 
 

Підручники, посібники 
(одноосібні, колективні) 

Всього – 5 
Основні: 

Назва, вихідна інформація, назва 
авторського розділу 

1. 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. 
2.Менеджмент. Навчальний посібник/ [І.І. Соколи, С.К. Харічков, В.Ю. Філіппов, В.А. 
Замлинський, О.І. Продіус, О.М. Лук’янчук та ін.]; заг. ред. С.В. Філиппової, М.А. 
Юдіна. – Одеса: Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – 652 с. Розділи 1. Проектний 
менеджмент. Розділ 2. Ділове адміністрування. Розділ 3.Реінжиніринг бізнес-процесів.   
  

  
Статті у виданнях, що 

індексуються Scopus та Web 
of Science 

Всього: Scopus – 3 

 1. Prodius O.I.  Methodological Bases of Accounting Valuation of Human Capital / Marin 
Paunov, Robert Bacho, Viktoriia Makarovych, Nataliia Tsenkler, Oksana Prodius. Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23, Special Issue 2, 
2019https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-
journal-inpress.html. 

2. Prodius O.I.  Assessment of the Effectiveness of Strategic Personnel Management of the 
Company / Myroslav Kryshtanovych, Svitlana Kapitanets, Svitlana Filina, Nataliya Oleksiuk, 
Oksana Prodius. Academy of Strategic Management Journal. 2019 Vol: 18 Issue: 1 
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-
inpress.html. 

3. Prodius O.I.  International corporate strategies and  entrepreneurial paradigms within the 
framework of global business integration / O. Prodius, L. Nechyporuk, O. Stoliar, A. Ilyina, P. 
Stoyanov. Academy of Entrepreneurship Journal.  Volume 26, Issue 4, 2020. P.1-6. 
https://www.abacademies.org/articles/International-corporate-strategies-and-entrepreneurial-
paradigms-within-the-framework-of-global-1528-2686-26-4-418.pdf. 
 
  

  
Статті у фахових виданнях 

(всього та назви  основних) 
Всього – 70 

 1. Продіус О.І.  Категоріальний апарат дослідження поняття «інновація» як фундамент 
інклюзивного розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: «Економіка і менеджмент». 2020.  №42. С. 72-77. 
2.Продіус О.І.  Розвиток інклюзивних інновацій в умовах обмеженості державного 
фінансування. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління.  
2020.  Том 31 (70).  №2. С.29-35.  
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3.Prodius O.I.   Practical aspects of implementation of the strategy of innovative development 
of enterprise. East european scientific journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe).  
2020.  Vol. 5(57). p. 36-40.  
4.Prodius O.I.  The inclusive development concept  as a modern paradigm for intensification of 
innovation implementation. Three Seas Economic Journal.  2020.  №1.  p. 60-65. 
5..Продіус О.І.   Подолання бар’єрів на шляху до інклюзивної інноваційної діяльності 
осіб з обмеженими можливостями.  Вісник Східноєвропейського університету економіки 
і менеджменту. 2019.  Вип.2. С. 77- 85. 
6. Продіус О.І.  Напрямки розвитку інклюзивних інновацій на засадах взаємодії влади, 
бізнесу та громадськості. Причорноморські економічні студії. 2019.  Випуск 48. С.35-39.   
7.Продіус О.І. Проблеми та перспективи інклюзивного розвитку в умовах глобалізації . 
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: 
Економіка і управління.  2019.  Том 30 (69). № 4.  С. 71-75.  
8. .Продіус О.І. Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи у 
відповідності до вимог сучасного суспільства.  Проблеми системного підходу в 
економіці.  2019.   Випуск 4 (72).  С.86-93. 
9.Продіус О.І. Соціально-економічні аспекти працевлаштування осіб з обмеженими 
можливостями в контексті стійкого інклюзивного зростання. Причорноморські 
економічні студії.  2018.  №32.  С. 97-101. 
 

  
Участь у науково-

практичних заходах 
 

Період, статус  2019 р. - дотепер (співголова та член організаційного комітету) 
Вид та назва Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та 

практики менеджменту», ОНПУ, м. Одеса.  
 2019 р. - дотепер (співголова та член організаційного комітету) 
 Щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент 
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Участь у діяльності 
професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» (член з 2020 р. - дотепер). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


