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Досвід роботи  

Досвід роботи у ЗВО  

Період 1991 р. 

Назва організації Одеський політехнічний інститут. 

Посада Доцент кафедри економіки промисловості. 

 1996-1997 рр. 

 Уральський політехнічний інститут, м. Єкатеринбург. 

 Доцент кафедри організації промислового виробництва. 

 1998-2014 рр. 

 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

 Доцент, професор кафедри економіки та управління. 

 2015-дотепер 

 Одеський національний політехнічний університет. 

 Професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. 

  

Освіта, стажування  

Освіта  

Період навчання  1971-1977 рр. 

Назва закладу вищої освіти Московське вище технічне училище імені М. Баумана 

Спеціальність та кваліфікація Спеціальність – Системи автоматичного управління. Кваліфікація – інженер-механік. 

  

Підвищення кваліфікації, 

сертифікати, стажування 

 

Період 01.10.1987 р. - 26.12.1987 р. 

Назва організації Спецфакультет з перепідготовки керівних кадрів промисловості при ІЕОПВ СВ АН 

СРСР (м. Новосибірськ). 

Напрям (тема), документ  Сучасні методи прогнозування розвитку промислового виробництва.  

 Посвідчення № 137 від. 26.12.1987 р. 

 

 28.09.1989 р. - 04.10.1989 р. 

 Школа-семінар Консультаційно-впроваджувальної фірми «Економіка» (м. Москва). 

 Впровадження орендних відносин на промислових підприємствах. 

 Посвідчення № 21 від 04.10.1989 р. 

 14.11-16.12.1994 р. 

 The British Council (UK). 

 Joint Industrial and Commercial Training Award Programme. 

 20.05 - 16.06.1998 р. 

 Tacis (EU). 

 Tacis Work Effacement Programme. 

 24.09.2016 р. - 01.10.2016 р. 

 Варненський економічний університет, Болгарія. 

 Україна – Болгарія – Європейський союз: сучасний стан і перспективи. 

 № 137 від 26.09.2016 р. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fyNBfw8AAAAJ


 

 ВІТАЛІЙ ЗАХАРЧЕНКО 

 

 
 

 03.09.2019 р. - 04.10.2019 р. 

 ПАТ «Одескабель». 

 Зовнішньоекономічна та інноваційна діяльність промислового підприємства. 

 № 101/1 від – 07.10.2019 р. 

  

Наука: школа,  

проекти, захисти,  

значні досягнення 

 

Теми дисертацій  

Кандидатська дисертація Управління резервами верстатоінструментального виробництва на основі 

удосконалення його планування, 1991 р. Спеціальність – 08.00.05 «Економіка, 

планування і організація управління народним господарством і його 

галузями (промисловість)». 

Докторська дисертація Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної 

економіки, 2001 р. Спеціальність – 08.02.02 «Економіка та управління науково-

технічним прогресом». 

  

Вчене звання  

Звання, рік присудження, 

документ 

Доцент кафедри економіки та управління, 25.07.2000 р. Атестат Серія ДЦ №000779. 

 Професор кафедри економіки та управління, 19.02.2004 р. Атестат Серія ПР №002706. 

  

Участь у наукових дослідженнях  

Період, статус 2002-2004 рр. (науковий керівник) 

Вид та назва Обґрунтування ефективності впроваджень нововведень в промисловості та інноваційної 

політики в регіоні (№ДР 0102U001978). 

 2002-2004 рр. (науковий керівник) 

 
Розробка стратегії оновлення виробничого потенціалу в промисловості (№ДР 

0102U001977). 

 2004-2005 рр. (науковий керівник) 

 
Наукове забезпечення проекту реструктуризації ТОВ «ІСРЗ» (№ДР 0105U000644), 

госпрозрахункова. 

 2005 р. (науковий керівник) 

 
Техніко-економічне обґрунтування впровадження нової технології  виробництва клейкої 

пакувальної стрічки (№ДР 0105U005670), госпрозрахункова. 

 2008-2012 рр. (науковий керівник) 

 
Розробка політики науково-технологічного розвитку Одеської області (№ДР 

0108U006739). 

 2008-2012 рр. (науковий керівник) 

 
Дослідження процесів підвищення рівня корпоративної культури високотехнологічного 

виробництва (№ДР 0108U010013). 

 2010-2014 рр. (науковий керівник) 

 
Перспективи транскордонної кооперації єврорегіону «Нижній Дунай» в процесі 

розширення Європейського союзу: кластерної стратегії (№ДР 0110U003037). 

 2007 р. (співвиконавець) 

 
Управлення ризиком в інноваційних проектах з розробки і модернізації 

високотехнологічних систем (№ДР 0107U003790), госпрозрахункова. 

 2007-2009 рр. (співвиконавець) 

 Механізм прискорення інноваційної динаміки регіону (№ДР 0107U001069). 

 2009-2012 рр. (співвиконавець) 

 

Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я із 

урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку (№ДР 

0109U005904). 

 2014-2018 рр. (науковий керівник) 

 Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації (№ДР 0114U001555). 

 2014-2018 рр. (науковий керівник) 

 Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів (№ДР 0114U001554). 

 2015-2017 рр. (науковий керівник) 

 
Новітні моделі та інструментарій передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних 

проектів (№ДР 0114U005506). 

 2014-2019 рр. (співвиконавець) 



 

 ВІТАЛІЙ ЗАХАРЧЕНКО 

 

 
 

 
Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств 

регіону на інноваційній основі (№ДР 0114U005503). 

 2016 р. (співвиконавець) 

 
Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 

регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об'єднань (№ДР 0116U006782). 

 2001 р. № 1345-71 (співвиконавець) 

 Госпдоговірна  «Розробка концепції реструктуризації АО «Первомайськ дизельмаш».  

 2018 р. № 1778-71 (науковий керівник) 

 
Госпдоговірна тема: «Удосконалення технології оплати праці на підприємствах ЖКГ в 

умовах кластерного організації». 

 2018 р. № 1754-81 (науковий керівник) 

 
Госпдоговірна тема: «Організаційний проект зі створення бізнес-групи у винопробній 

промисловості». 

 2019-2023 рр. (науковий керівник) 

 
Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому 

підприємстві (№ДР 0118U007239). 

 2019-2023 рр. (науковий керівник) 

 
Організаційне проектування інтеграційних бізнес-структур в національній економіці 

(№ДР 0118U007238). 

 2019-2023 рр. (науковий керівник) 

 Створення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні (№ДР 0119U000417). 

 2019-2021 рр. (науковий керівник) 

 

Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки 

держави (№ДР 0119U002005), фінансується МОН України. 

  

Консультування докторських 

дисертацій 

 

ПІП, рік захисту Меркулов М.М., 2009 р. 

Тема дисертації Методологія управління високотехнологічним виробництвом в умовах 

трансформаційної економіки. 

 Головченко О.М., 2010 р. 

 Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз стабільному економічному 

розвитку регіонів України. 

 Балахонова О.В., 2014 р. 

 Формування механізмів соціально-економічного розвитку регіонів у нестабільному 

середовищі. 

  

Керівництво кандидатськими 

дисертаціями 

 

ПІП, рік захисту Маслєнніков Є.І., 2005 р. 

Тема дисертації Пріоритети використання інвестиційного потенціалу у борошномельно-круп’яній і 

комбікормовій промисловості. 

 Керсінова Н.М., 2005 р. 

 Організаційно-економічні механізм активізації науково-технологічного розвитку 

промислового комплексу України. 

 Побережець О.В., 2006 р. 

 Формування ефективного механізму використання інноваційного потенціалу в 

промисловості. 

 Криворак А.Д., 2008 р. 

 Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах 

трансформаційної економіки. 

 Балахонова О.В., 2008 р. 

 Формування регіональної промислової політики в умовах регіональної економіки. 

 Ясін Д.М., 2008 р. 

 Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в 

трансформаційній економіці. 

 Костючек О.М., 2010 р. 

 Формування механізму оновлення високотехнологічної продукції на підприємстві. 

 Ковбасюк Д.О. 

 Формування механізму реалізації інвестиційно-інноваційних стратегій на макрорівні. 



 

 ВІТАЛІЙ ЗАХАРЧЕНКО 

 

 
 

 Петренко П.С., 2011 р. 

 Наукові основи стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. 

 Лаптєва В.В., 2014 р. 

 Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового 

підприємства.  

 Акулюшина М.О., 2014 р. 

 Забезпечення передпланової оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на 

промислових підприємствах. 

 Глущенко Л.Д., 2014 р. 

 Засади розвитку та функціонування малих підприємств з технологічними інноваціями у 

промисловості. 

 Кандєєва В.В., 2014 р. 

 Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах 

конкуренції. 

 Андрієнко Н.М., 2015 р. 

 Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації промислового підприємства. 

 Кривоногова І.Г., 2015 р. 

 Наукові основи підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового 

підприємства. 

 Топалова І.А., 2017 р. 

 Теоретико-методичні засади інноваційного розвитку регіонального промислового 

комплексу. 

 Метіль Т.К., 2018 р. 

 Організаційно-економічний механізм формування регіонального комплексу маркетингу 

інновацій. 

 Стрелядін В.М., 2020 р. 

 Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних 

бізнес-структур. 

  

Робота у Спеціалізованих 

вчених радах 

 

Назва та шифр спецради, період, 

статус 

Спеціалізована вчена Рада по захистудокторськихдисертацій Д 41.052.10 в ОНПУ, член 

ради з 2012 р.- дотепер. 

 Спеціалізована вчена Рада по захистудокторськихдисертацій Д 41.177.02 в ІПРЕЕД 

НАНУ, член ради 2004 р. - дотепер. 

  

Публікації  

Монографії (одноосібні, 

колективні) 

 

Всього – 56 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

1. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy, Integration and 

Infrastructure Aspects. Познань: WSPIA, 2020. 382 c. C. 287-307. 

 2. Кластерна форма територіально-виробничої організації: монографія / В.І. Захарченко, 

О.А. Паларієв. Рига: Baltija Publishing, 2020. 376 c. 

 3. Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і 

безпекоорієнтований розвиток. Рига: Baltija Publishing, 2019. 308 c. С. 35-61. 

 4. Інноваційний розвиток регіонального промислового комплексу на засадах 

стратегічного управління: монографія / В.І.Захарченко, І.А. Топалова. Одеса: Бахва, 

2017. 172 с. 

 5. Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві 

України: монографія / В.І. Захарченко, В.М. Стремядін. Одеса: Наука і техніка, 2016. 152. 

  

Підручники, посібники 

(одноосібні, колективні) 

 

Всього – 21 

Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 
1. Управлінське консультування в трансформаційній економіці: навч. посібник / В.І. 

Захарченко, М.М. Меркулов, Л.В. Ширяєва. Одеса: Фенікс, 2020. 335 с. 

 2. Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності: навч. посібник / В.І. 

Захарченко, С.В. Філиппова, О.В. Балахонова. Одеса: Гельветика, 2019. 196 с. 

 3. Інноваційно-інвестиційний менеджмент: навч. посібник / В.І. Захарченко, К.В. 

Ковтуненко, В.В. Лаптєва. Одеса: Гельветика, 2019. 148 с. 

 4. Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу: навч. посібник / В.І. 

Захарченко, М.М. Меркулов, Л.М. Сорока. Одеса: Гельветика, 2019. 184 с. 



 

 ВІТАЛІЙ ЗАХАРЧЕНКО 

 

 
 

 5. Економічна безпека і конкурентна розвідка: навч. посібник / В.І. Захарченко, М.М. 

Меркулов, Л.В. Ширяєва. Одеса: Бахва, 2018. 520 с. 

  

Статті у виданнях, що 

індексуються Scopus та  

Web of Science 

 

 

Всього: Scopus - 1; Web of Science - 1 

 1. The development of methods of calculating the concession fees / V. Zakharchenko, M. 

Merkulov, O. Balakhonova, V. Laptieva // Problems and perspectives in management. Volume 

15, Issue 3, 2017. P. 438-444. Scopus. 

 2. World experiences in improving quality of education: directions, means, norms / L. 

Dunaieva, V. Zakharchenko // Science and Education, 2017. Issue 6. P. 119-128.  

  

Статті у фахових  

виданнях 

(всього та назви 5-х основних) 

 

 

Всього - 268 

 Основні 5: 

1. Захарченко В., Балахонова О., Велично М. Оптимізація інвестиційного ризику з  

використанням інвестиційного ризику з використанням інструменту його 

диверсифікації. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 2019. Т. 18. 

Вип. 1. С. 57-68. 

2. Захарченко В., Лаптєва В., Велично М. Загальні підстави сучасного науково-

технологічного розвитку. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 

2019. Т. 18. Вип. 2. С. 23-41. 

3. Захарченко В., Балахонова О., Скалозуб М. Оцінка конкурентоспроможності 

підприємств туристичної сфери на основі конкурентного аналізу характеристик її 

продуктів. Економіка, фінанси, право, 2018. № 4. С. 38-42. 

4. Захарченко В., Топалова І. Сучасні особливості розробки технічного завдання на 

конкурентоспроможному верстатну продукцію. Економіка: реалії часу, 2018. 31.С. 26-

35. 

5. Захарченко В., Ковтуненко К., Чічкан О. Маркетингова оцінка 

конкурентоспроможності туристичних послуг. Економіка, фінанси, право, 2018. № 5/2. 

С. 37-43. 

  

Участь у науково-практичних 

заходах 

 

Період, статус 2012 р., член фокус-групи 

Вид та назва Розробка Стратегії та спеціального розвитку міста Одеса до 2022 року (Одеська міська 

рада). 

 2018 - дотепер, член організаційного комітету 

 Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти за 

спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» в ОНПУ. 

  

Участь у діяльності професійних 

об’єднань та громадських 

організацій 

 

Вид та назва, період, статус Член редакційних колегій фахових наукових журналів: «Економіка: реалії часу», 

«Економічний журнал Одеського політехнічного університету», «Ринкова економіка: 

сучасна теорія та практика», «Економічний вісник ОНПУ імені І.І. Мечникова», 

«Економічний вісник МГУ», «Прометей». 
Державні нагороди, почесні 

звання, відомчі відзнаки, 

грамоти 

 

Назва, рік отримання Подяка Міністра МОН України, 2017 р. 

 Подяка Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону, 2018 р. 

 Почесна грамота ректора ОНПУ, 2014 р. 

 Подяка ректора ІДГУ, 2016 р. 

 Грамота Фонди Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного 

університету в Нью-Йорку, 2003 р. 

Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 2018 р. 

 


