Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності

Навчальний план підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою"
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
забезпечують 11 осіб, що працюють у НУК на постійній основі:
-

докторів наук, професорів – 3 ос. (27,3 % від загальної кількості);

-

кандидатів наук, доцентів – 8 ос. (72,7 % від загальної кількості).
Для підготовки фахівців залучені, крім кафедри економічної політики та

безпеки, також кафедри університету: менеджменту, екологічної безпеки та охорони
праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, фінансів, соціальногуманітарних дисциплін.
Детальна інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес на спеціальності 073 «Менеджмент» у галузі знань 07
«Управління та адміністрування» рівня «магістр» вищої освіти, подається у таблиці 1.

Таблиця 1

Примітки

ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,
які забезпечують навчальний процес підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та
адміністрування»
№ Найменування
Прізвище, ім’я,
Найменування
Найменування
Науковий ступінь,
Підвищення
з/п
дисципліни
по батькові
посади; для
закладу, який
шифр і назва
кваліфікації
(кількість
сумісників місце
закінчив (рік
наукової
(найменування
лекційних
основної роботи,
закінчення,
спеціальності, вчене навчального закладу,
годин)
посада
спеціальність,
звання, за якою
вид документа, тема,
кваліфікація за
кафедрою (відділом
дата видачі)
дипломом)
тощо) присвоєно,
назва теми
дисертації
1
2
3
4
5
6
7
8
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)
Цикл загальної підготовки
1
Педагогіка
ТРИБУЛЬКЕВИЧ завідувач кафедри
Миколаївський
Доктор педагогічних Захищено дисертацію 1,
вищої школи
Катерина
соціальнодержавний
наук.
«Розвиток
2,
(15)
Георгіївна
гуманітарних
університет, 1999
13.00.01 – Загальна
студентського
3,
дисциплін ННГІ
р., українська мова педагогіка та історія
самоврядування у
10,
і література,
педагогіки.
вищих навчальних
11,
практична
Диплом ДД
закладах України
12,
психологія.
№006404, 2017.
(1917 - 2010 рр.)» за 19
Інститут медико"Розвиток
спеціальністю
біологічних
студентського
13.00.01 – загальна
досліджень, 1999,
самоврядування у
педагогіка та історія
практична
вищих навчальних
педагогіки на
психологія
закладах України
здобуття наукового
(1917-2010 рр.)"
ступеня доктора
педагогічних наук

Доцент кафедри
соціальногуманітарних
дисциплін. 02ДЦ
№013992, 2006

2

Глобальна
економіка
(30)

ЄФІМОВА Ганна
Вікторівна

Завідувач
кафедрою
«Економічна
політика та
безпека»,
професор

02.02.2017 у
спеціалізованій
вченій раді Д
26.456.02 в Інституті
вищої освіти НАПН
України. Присуджено
науковий ступінь
доктора педагогічних
наук:
Національний
Доктор економічних У
2009
році 1,
університет
наук, 051
стажування
без 2,
кораблебудування
«Економіка»
відриву
від 3,
імені адмірала
(08.00.04 «Економіка виробництва на ДП 4,
Макарова, 1997р.,
та управління
НВКГ
«Зоря- 8,
«Менеджмент у
підприємствами (за Машпроект»
10,
виробничій сфері», видами економічної
12,
інженер-економіст
діяльності)»
У
2014
році 14,
Диплом АМІ
ДД №005824
підвищення
15,
№97000009
«Теоретикокваліфікації на базі 18
методологічні засади ЧДУ ім. П.Могили
реструктуризації
підприємств
У
2016
році
суднобудування»
присвоєння наукового
Доцент кафедри
ступеня
доктора
економіки та
економічних наук зі
організації
спеціальності
виробництва
«Економіка
та
ДЦ №009703
управління
підприємствами
за
видами економічної
діяльності»
(ДД
№005824)

3

Проблеми
економічного
розвитку
(30)

ЄФІМОВА Ганна
Вікторівна

Завідувач
кафедрою
«Економічна
політика та
безпека»,
професор

4

Цивільний
захист
(15)

МАРКІНА
Людмила
Миколаївна

Зав. кафедри
техногенної та
цивільної безпеки

Національний
Доктор економічних
університет
наук, 051
кораблебудування
«Економіка»
імені адмірала
(08.00.04 «Економіка
Макарова, 1997р.,
та управління
«Менеджмент у
підприємствами (за
виробничій сфері», видами економічної
інженер-економіст
діяльності)»
Диплом АМІ
ДД №005824
№97000009
«Теоретикометодологічні засади
реструктуризації
підприємств
суднобудування»
Доцент кафедри
економіки та
організації
виробництва
ДЦ №009703

У
2009
році
стажування
без
відриву
від
виробництва на ДП
НВКГ
«ЗоряМашпроект»
У
2014
році
підвищення
кваліфікації на базі
ЧДУ ім. П.Могили
У
2016
році
присвоєння наукового
ступеня
доктора
економічних наук зі
спеціальності
«Економіка
та
управління
підприємствами
за
видами економічної
діяльності»
(ДД
№005824)
Кандидат технічних
Підвищення
наук 183- Технології кваліфікації з питань
захисту
цивільного захисту в
навколишнього
Львівському
середовища
державному
(21.06.01-екологічна університеті безпеки
безпека),
життєдіяльності (з
(ДК№ 061662),
01.11.2017р. до
«Створення
01.05.2018р.)
екологічно
безпечного

1,
2,
3,
4,
8,
10,
12,
14,
15,
18

Український
державний
морський
технічний
університет, (2000
р, екологія та
охорона
навколишнього
середовища,
інженер-еколог)

1,
2,
3,
8,
9,
10,
13,
14,
15,
16

технологічного
процесу та
обладнання для
переробки
побутових
органічних відходів
методом
багатоконтурного
циркуляційного
піролізу»

5

Охорона праці в
галузі
(15)

Доцент з екологічної
безпеки
(12ДЦ №029483)
ТРОХИМЕНКО Завідувач кафедри
Харківський
Кандидат
Ганна Григорівна
екології та
державний
біологічних наук,
природоохоронних Університет, (1996, 020003 - біофізика,
технологій
біофізика,
(ДК №013108). Тема:
біофізик-викладач)
«Осмотичні
властивості ооцитів
та яйцеклітин свині»
Доцент кафедри
екології
(02 ДЦ 013997)

Державне управління
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Миколаївській
області. (наказ №
1508-к від 28.11.11)
стажування, звіт.
«Оцінка екологічного
стану водних об’єктів
в Миколаївській
області»,
2011 р.
Докторантура з
27.12.2013 року за
спеціальністю:

1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
10,
13,
14,
15,
16,
17,
18

21.06.01 –
«Екологічна безпека»
Інститут
післядипломної
освіти НУК
18.03.13р. - 19.09.13р.
№881-к
від 19.09.2013р.
Харківський
національний
університет міського
господарства
ім. О.М. Бекетова
2.02.15р. - 9.10.15р.
№191-к
від 13.02.2015р
6

Соціальна
відповідальність

РОГОВ Георгій
Костянтинович

Цикл професійної підготовки
завідувач кафедри
Миколаївський
кораблебудівний
фінансів
інститут, 1978 р.,
інженер –
економіст

Доктор економічних
наук
спеціальність 8.00.08
– Гроші, фінанси і
кредит на тему
«Система
фінансових
механізмів
корпоративного
сталого розвитку»
Диплом ДД
№007064
Доцент кафедри
організації і

Стажування у
1,
Південному
2,
територіальному
3,
управлінні
8,
Національної комісії з 10
цінних паперів та
фондового ринку
м. Миколаїв, 1.10.1229.03.2013р.,
вивчення діяльності
НКЦПФР, наказ №
1088-к від 08.11.12р.,
звіт.

економіки
суднобудівної
промисловості
(ДЦ № 030964), 1991
р.

7

Теорія безпеки
соціальних
систем

МАРУЩАК
Світлана
Миколаївна

доцент кафедри
економічної
політики та
безпеки

1. Вінницький
державний
педагогічний
інститут,1995 р.,
математикаінформатика,
учитель
математики,
інформатики та
обчислювальної
техніки.
Диплом ЛО ВЕ №
000634 від
24.06.1995 р.
2. Український
державний
морський
технічний
університет ім.
адмірала
Макарова, 2002 р.,
менеджмент
організацій,
менеджерекономіст.

Кандидат
економічних наук.
08.00.04 –
«Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної
діяльності)».
Тема дисертації
«Діагностика і
планування
економічної безпеки
підприємства
(на прикладі
машинобудівних
підприємств
Миколаївської
області)».
Диплом ДК
№038148 від
28.04.2015 р.

Присвоєння
наукового ступеня
доктора економічних
наук за спеціальністю
8.00.08 – Гроші,
фінанси і кредит
Диплом ДД №007064
1. Рішенням
1,
Атестаційної колегії
2,
МОН України від
3,
28.04.2015 р.
8,
присвоєно науковий 10,
ступінь кандидата
12,
економічних наук за 14,
спеціальністю
15
«Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної
діяльності)» (ДК
№038148).
2. З 15.12.2015 по
24.12.2015 р.
підвищення
кваліфікації в ВНЗ
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки і торгівлі»,
курс «Сучасні
інтерактивні методи

8

9

Організація та
управління
системою
фінансовоекономічною
безпекою банків

Управління
системою
фінансово-

КАРАСЬ Петро
Миколайович

ВОЛОСЮК
Марина
Валеріївна

професор кафедри
фінансів

Доцент кафедри
економічної

Диплом ДСК №
010910 від
30.04.2002 р.
Миколаївський
кораблебудівний
інститут імені
адмірала
Макарова,
1981 р.,
«Економіка та
організація
машинобудівної
промисловості»,
інженер-економіст

Український
державний
морський

навчання» (свідоцтво
12СПВ 155037).
Кандидат
економічних наук,
08.00.05-«Економіка,
планування і
організація
управління
народним
господарством і його
галузями (науковотехнічний прогрес)»
(КД № 031098).
Тема:
«Госпрозрахунковий
механізм
підвищення
ефективності
використання
наукового
потенціалу вищої
школи».
Професор кафедри
фінансів 12 ПР №
009208
Протокол №1 101-П
від 17.01.2014 р.
Кандидат
економічних наук зі
спеціальності

Присвоєння вченого
звання професор
(Протокол №1 101-П
від 17.01.2014 р.)
12ПР№009208

1,
2,
3,
10,
12,
14

ГО «Науководослідний інститут

1,
2,
3,

економічної
безпеки
підприємств

10

Комплексне
забезпечення
фінансово-

ВДОВИЧЕНКО
Лариса Юріївна

політики та
безпеки

технічний
університет,
1999р.,
менеджмент у
виробничій сфері,
інженер-економіст
(диплом МК
№11311134 від
01.07.1999р.)

Доцент кафедри
економіч-ної
політики та
безпеки

1. Миколаївський
кораблебудів-ний
інститут ім. С.Й.
Макарова, 1991р.,

08.00.03. «Економіка
економічного
8,
та управління
розвитку», м. Київ,
10,
національним
Сертифікат про
14,
господарством» (ДК
підвищення
15,
№ 048808, Рішення
кваліфікації №
президії ВАК
000055-38806258України від
2017 від 15.12.2017р.
08.10.2008р.,
Тематика:
протокол № 79-06/7)
«Міжнародна
Тема: «Державна
економіка. Актуальні
регіональна
проблеми державної
промисловоекономічної політики
інноваційна
та макроекономічного
політика»
регулювання. Новітні
технології та
Доцент кафедри
методики викладання
економічної теорії
економічних
(12ДЦ № 030608 від
дисциплін.
17.02.2012р.)
Законодавство
України про вищу
освіту. Законодавство
України про наукову
та науково-технічну
діяльність.
Організація науковороботи студентів
(здобувачів вищої
освіти)
Кандидат
Рішенням
1,
економічних наук.
Атестаційної колегії
2,
08.00.03 – «Економіка МОН України від
3,
та управління
15.12.2015р.
8,

економічної
безпеки

11

Інформаційноаналітичне
забезпечення
економічної
безпеки

МАРУЩАК
Світлана
Миколаївна

доцент кафедри
економічної
політики та
безпеки

організація та
нормування праці,
інженер-економіст.
2. Одеський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при
Президентові
України, 2008р.,
державне
управління, магістр
державного
управління
1. Вінницький
державний
педагогічний
інститут,1995 р.,
математикаінформатика,
учитель
математики,
інформатики та
обчислювальної
техніки.
Диплом ЛО ВЕ №
000634 від
24.06.1995р.

національним
господарством».
Тема дисертації
«Формування
механізму
інформаційних
відносин у сфері
регуляторної
діяльності».
Диплом ДК №032447
від 15.12.2015 р.

Кандидат
економічних наук.
08.00.04 –
«Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної
діяльності)».
Тема дисертації
«Діагностика і
планування
економічної безпеки
підприємства

присвоєно науковий
ступінь кандидата
економічних наук із
спеціальності
«Економіка та
управління
національним
господарством» (ДК
№032447)

1. Рішенням
Атестаційної колегії
МОН України від
28.04.2015 р.
присвоєно науковий
ступінь кандидата
економічних наук за
спеціальністю
«Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної

10,
11,
12,
13,
15,
17

1,
2,
3,
8,
10,
12,
14,
15

12

Правове
забезпечення
безпеки
суб’єктів
господарської
діяльності

ЛОМАКІНА
Олена
Анатоліївна

Доцент кафедри
морського та
господарського
права

2. Український
державний
морський
технічний
університет ім.
адмірала
Макарова, 2002 р.,
менеджмент
організацій,
менеджерекономіст.
Диплом ДСК №
010910 від
30.04.2002 р.
Львівська
комерційна
академія, 2000р.,
спеціальність –
правознавство,
кваліфікація юрист

(на прикладі
машинобудівних
підприємств
Миколаївської
області)».
Диплом ДК
№038148 від
28.04.2015 р.

діяльності)» (ДК
№038148).
2. З 15.12.2015 по
24.12.2015 р.
підвищення
кваліфікації в ВНЗ
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки і торгівлі»,
курс «Сучасні
інтерактивні методи
навчання» (свідоцтво
12СПВ 155037).
Кандидат
Захист кандидатської
юридичних наук.
дисертаціїу 2009році
081 Право
на засіданні
(відповідна
спеціалізованної
спеціальність за
вченої ради Д 11.170.
дипломом: 12.00.04 –
02 в Інституті
«Господарське
економіко-правових
право; господарськодосліджень НАН
процесуальне
України, м. Донецьк;
право»),
Рішенням
ДК№053906, від
Атестаційної колегії
08.07.2009р. Тема
від 10.1-.2013р.
дисертації:
присвоєно вчене
«Перегляд судових
звання доцент
актів господарського
кафедри
суду в апеляційному
правознавства,
порядку»

2,
3,
6,
14,
15,
16

13

Обгрунтування
господарських
рішень та
оцінка ризиків

ЄФІМОВА Ганна
Вікторівна

Завідувач
кафедрою
«Економічна
політика та
безпека»,
професор

Доцент кафедри
правознавства 12ДЦ
№ 036248 від
10.10.2013р.
Національний
Доктор економічних
університет
наук, 051
кораблебудування
«Економіка»
імені адмірала
(08.00.04 «Економіка
Макарова, 1997р.,
та управління
«Менеджмент у
підприємствами (за
виробничій сфері», видами економічної
інженер-економіст
діяльності)»
Диплом АМІ
ДД №005824
№97000009
«Теоретикометодологічні засади
реструктуризації
підприємств
суднобудування»
Доцент кафедри
економіки та
організації
виробництва
ДЦ №009703

атестат доцента:
12ДЦ№036248

У
2009
році 1,
стажування
без 2,
відриву
від 3,
виробництва на ДП 4,
НВКГ
«Зоря- 8,
Машпроект»
10,
12,
У
2014
році 14,
підвищення
15,
кваліфікації на базі 18
ЧДУ ім. П.Могили
У
2016
році
присвоєння наукового
ступеня
доктора
економічних наук зі
спеціальності
«Економіка
та
управління
підприємствами
за
видами економічної
діяльності»
(ДД
№005824)

