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Період 04.2021р. – дотепер
Назва організації Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса.
Посада завідувач кафедри публічного управління та адміністрування. Гарант освітньої програми
за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування».
01.12.2020-03.2021р.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування. Гарант освітньої програми
за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування».
з 2019 рр. – 01.12.2020рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку. Гарант освітньої
програми за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування».
2018-2019 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку.
2016-2018 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Професор кафедри обліку, аналізу і аудиту ОНПУ. Гарант освітньої програми за
спеціальністю 051 – «Економіка». Член групи забезпечення за спеціальністю 071 –
«Облік і оподаткування».
2010-2015 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Заступник директора інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ
2003-2016 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту.
2002-2003 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Старший викладач кафедри обліку, аудиту та маркетингу.
1999-2002 рр.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.
Асистент кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування.
Досвід наукової та професійної
експертизи
Період 2019 р. - дотепер
Назва організації Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України.
Посада/виконувана робота Заступник голови галузевої експертної ради з галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування».
2019 р. - дотепер
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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України.
Експерт щодо проведення акредитацій освітніх програм 051 – Економіка, 073 –
Менеджмент, 071 – облік і оподаткування.
2013-2014 рр.
Одеська обласна рада.
Учасник комісій з економічного розвитку.
2012-2014 рр.
Одеська міська рада.
Експерт-учасник робочої групи з підготовки плану стратегічного розвитку «Одеса2022».
2012-2014 рр.
Одеська міська рада.
Член комісії з розвитку інфраструктури м. Одеси.
2005-2010 рр.
Одеська міська рада.
Член робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку.
2005-2010 рр.
Одеська обласна державна адміністрація.
Член робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку.

Участь у редакційних
колегіях наукових журналів
1. Член редакції наукових видань, внесених до переліку наукових фахових видань
України.
«Економічний журнал Одеського політехнічного університету» (з 2017 року по
теперішній час) (категорія «Б»).
«Економіка: реалії часу» (з 2011 року по теперішній час) (категорія «Б»).
2. Член редакції закордонних рецензованих наукових публікацій:
«EUROPE JOURNAL OF ECONOMIC RESERCH» (Німеччина).
«EUROPEAN PRACTICE OF SCIENTIFIC RESEARCH» (Німеччина).

Міжнародна експертиза
2014 р.
“Бренд міста – це магніт для інвесторів”, за підтримки Міністерства закордонних справ
Республіки Польща (№ 103/2014) та Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень,
експертиза імідж-проектів малих міст України для залучення інвестицій.
Освіта, стажування
Освіта
Період навчання 1994-1999 рр.
Назва закладу вищої освіти Одеський державний політехнічний університет
Спеціальність та кваліфікація магістр за спеціальністю «Радіотехніка», диплом магістра з відзнакою ДМ№002494.
1996-2000 рр.
Одеський державний політехнічний університет,
магістр за спеціальністю «Менеджмент організацій», диплом магістра з відзнакою ДМ
№006821.
2008-2009 рр.
Одеський національний політехнічний університет,
магістр за спеціальністю «Облік і аудит», диплом магістра з відзнакою СК№37576287.
Підвищення кваліфікації,
сертифікати, стажування
Період 2018 р.
Назва організації Одеський національний політехнічний університет, Консультаційно-навчальний центр
«Політех – Консалт», м. Одеса
Напрям (тема), документ «Ділова українська мова в освітньому процесі».
Сертифікат № 200/18
2018 р.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ
Публічне управління та адміністрування
Свідоцтво: ПКБ 16305291/000013-18
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2017 р.
Spoleczna Akademia Nauk, Краков, Польща.
The Participant has completed the english language course and passed a B2 – level
examination.
Сертифікат № 15/16/17/k
2016 р.
Науково-технічна установа «Time Realities Scientific Group UG», Schweinfurt, Germany.
«Іnnovative methods and communication in education and science» та наукова програма
«Quality and value added issues in education, research and internationalisation».
Сертифікат №001/S-N-1
Наука: школа,
проекти, захисти,
значні досягнення
Теми дисертацій
Кандидатська дисертація Зниження часової складності моделювання 4D-симетричних процесів переносу, 2003 р.
Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні
інформаційні технології.
Докторська дисертація Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої
сфери, 2015 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності).

Вчене звання
Звання, рік присудження, Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, 2005р., Атестат ДЦ№010865 від 21.04.2005р
документ, серія, №
Професор кафедри обліку, аналізу і аудиту 2018р., атестат АП№000298 від 20.03.18р.
Напрями наукових досліджень Управління закладами вищої освіти України.
Інвестиційні процеси промислових підприємств, прийняття рішень.
Економіка альтернативної енергетики та біопалива, розробка та супровід інвестиційних
проектів.
Розвиток територіальних громад, джерела та технології залучення ресурсів.
Участь у наукових дослідженнях
Період, статус 02.01.2019 – 31.12.2023 рр. Керівник.
Вид та назва Фундаментальне дослідження: «Удосконалення системи адміністрування проектів
інфраструктури на рівні місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 0118
U006608).
2015-2016 рр. Відповідальний виконавець.
Фундаментальне дослідження: «Формування інструментарію моніторингу і оцінки
інвестиційних проектів з виробництва біопалива в системі контролю діяльності і
розвитку промислового підприємства» (номер державної реєстрації 0115U000417)
2016 р. Співвиконавець.
Госпдоговірна тема: «Дослідження організаційно-економічних засад та методів
моніторингу і оцінки інвестиційних проектів в системі контролю діяльності і розвитку
промислового підприємства» (№1760-82, 2016р.).
2014 рр., Співвиконавець.
Госпдоговірна тема: «Оцінювання та планування джерел фінансування інноваційного
розвитку промислового підприємства» (№ 1717-82).
2013-2014 рр., Співвиконавець.
Госпдоговірна тема: «Проведення діагностики стану та оцінка перспектив розвитку ПАТ
«Будівельно-монтажне управління Енергобуд» (№ 1707-82)
2011-2014 рр., Співвиконавець.
Фундаментальне дослідження: «Розробка теоретико-методологічних основ формування
системи економічної безпеки підприємств структуротворних галузей реального сектора
економіки з використанням чинника вартості» (номер державної реєстрації
0112U002912).
01.2010-12.2012 рр., Співвиконавець.
Фундаментальне дослідження «Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації
результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових
підрозділів, що сприяють інноваційному розвитку України» (номер державної реєстрації
0109U008455)
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01.2008-12.2011 рр., Співвиконавець.
Фундаментальне дослідження «Розробка теоретико-методологічних засад формування
системи управлінського обліку та аналізу на рівні окремого підприємства, що
інтегрується з обліково-аналітичною системою регіону» (номер державної реєстрації
0109U002625)
01.2007-12.2009 рр., Співвиконавець.
Фундаментальне дослідження «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної
трансформації промислового сектору економіки України» (номер державної реєстрації
0106U013171)
01.2006-12.2008 рр., Співвиконавець.
Фундаментальне дослідження «Управління трансформаційними процесами в
промисловому секторі економіки України» (номер державної реєстрації 0105U007209)
Участь у міжнародних проектах
Період, статус 2020-2021 рр., експерт-консультант проекту
Вид та назва Проект UNIV.ER-U - «Освітній університет румунсько-українського прикордонного
співробітництва - UNIV.E.R-U» (№ 2SOFT/1.1/115).
2017 рр., науковий дослідник
«Quality and value added issues in education, research and internationalisation» у Time
Realities Scientific Group UG, Швайнфурт, Німеччина Сертифікат № 001/S-N-1.
2013-2016 рр.
Проект Темпус PICASA “Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood
Countries through Cultural and Structural Adaptations", 544125-TEMPUS-1-2013-1 AMTEMPUS-SMGR.
2017 р.
Erasmus+ «Facilitating the Ukraine’s European integration by means of ths public
administration best practices implementation / FUEIPA» (EAC/A05/2017).
2007-2016 рр.
Міжнародний Україно-Польського проект «Малі міста – магніт для інвесторів».
Експерт.
Керівництво кандидатськими
дисертаціями
ПІБ, рік захисту Пар’єва Наталія Олександрівна, 2021 р.
Тема дисертації Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства,
08.00.04
Робота у Спеціалізованих
вчених радах
Назва та шифр спецради, період, Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій
статус Д 41.052.10 в ОНПУ, з 2017р. – член спеціалізованої вченої ради, з 2020 р. – дотепер –
заступник голови спеціалізованої вченої ради.
Перемоги у конкурсах
всеукраїнських (національних)
Керівництво підготовкою робіт до Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році
«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» – диплом ІІІ ступеня (студентка Шерепера І.А.).
Стипендіат Верховної Ради України (1998-1999 рр.)
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2010-2012 рр.
Публікації
Монографії (одноосібні,
колективні)
Назва, вихідна інформація, назва 1. Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах
авторського розділу виробничої сфери: [моногр.] / О.С. Балан // Одесса: вид-во «ВМВ», 2014. – 420 с.
2. Балан О.С. Система менеджменту якості як механізм прийняття інвестиційних рішень
на стадії реалізації продукції інвестиційного проекту виробничому підприємстві:
[моногр.] / О.С. Балан // Одеса: вид-во «ВМВ», 2014. – 70 с.
3. Балан О.С. Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті: [моногр.]
/ О.С. Балан, С.В. Філиппова // Донецьк: вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013.
– 371 с. (15,43 д.а., особистий внесок : досліджені теоретико-методичні засади
управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої
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сфери, розроблені і обґрунтовані інформаційно-аналітичні інструменти прийняття
інвестиційних рішень на стадіях життєвого циклу інвестиційних проектів – 13,35 д.а.).
4. Балан О.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень в
формуванні конкурентоспроможності регіону / С.В. Філиппова, О.С. Балан //
Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор'я:
[моногр.]. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України, 2012. – Розд. 8. – С. 199-233 (2,11 д.а., особистий внесок : досліджено фактори
впливу на інвестиційний проект, побудовано модель поведінки інвесторів – 0,78 д.а.).
5. Балан О.С. Балан А.А. Моніторинг реалізації продукції в логістичних системах
виробничих підприємств: [моногр.] / О.С. Балан, А.А. Балан // Одеса: ОНПУ, ФОП
Бондаренко М.О., 2017. – 175 с. (6,50 д.а.).
Підручники, посібники
(одноосібні, колективні)
Назва, вихідна інформація, назва 1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень в стратегічному плануванні
авторського розділу фінансової діяльності підприємств виробничої сфери. Навчальний посібник / О.С. Балан,
С.В. Філиппова, М.А. Юдін. та ін. – Одеса: ОНПУ, ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 130 с.
(5,68 д.а, особистий внесок 1д.а.).
2. Практичний довідник з економіки виробництва на підприємствах енергетичної галузі
/ А.М. Бундюк, О.С. Балан, Ю.В.Ковтуненко та ін.; за заг. ред. С.В. Філиппової – Одеса:
ОНПУ, ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 190 с. (7,13 д.а,, особистий внесок 1д.а.).
Статті у виданнях, що
індексуються Scopus та Web of Всього: Scopus – 1; Web of Science – 2
Science
1. Oleksandr Balan, Hennadii Moskalyk, Khrystyna Peredalo, Olena Hurman, Illia
Samarchenko, Frol Revin. Using the Pattern Method for the Comprehensive Organization of
Recruitment and Selection of Personnel / // International Journal of Advanced Research in
Engineering and Technology. Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 290-300 (Scopus)
2. O.Balan, Y.Maslennikov, N.Selivanova. Identifying areas and components of the
management decisions for small industrial enterprises the second and third group of simplified
tax system. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 3, С. 257-266 (Web of Science).
3. O.Goncharenko, A.Kravchuk, O.Balan. Сonceptualization meaning «Еffectiveness activity
of criminal-executive system» // SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA– № 4 (12). – ч.2. –
2017. – C.150-154. (Web of Science).
Статті у фахових виданнях
(всього та назви 5-х основних) Всього – 70
1. Balan O. S. Administrative management and mechanisms of its development. O.S. Balan
// Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2017. – № 2 (2). – С. 610. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/ejopu/2017/n2.html
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