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ПАНКОВА Людмила Іллівна – старший викладач кафедри «Менеджменту» Донецького інститут 

залізничного транспорту, м. Донецьк.  

Коло наукових інтересів: соціальний менеджмент, формування та розвиток соціальний потенціалу 

держави. 

 
ЧУЛЮКОВ Олексій Олександрович – старший викладач кафедри «Менеджменту» Донецького інституту 

залізничного транспорту, м. Донецьк.  

Коло наукових інтересів: проблеми формування та розвитку соціальної політики, регіональний та 

галузевий менеджмент. 

 

СМІРНОВ Олександр Юрійович, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: механізм формування та вплив заощаджень населення на економічне 

зростання. 

 

РЕВАК Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, начальник кафедри економічної безпеки 

Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів.  

Коло наукових інтересів: економічна безпека держави, механізм зміцнення економічної безпеки 

держави. 

 

ЯНІВ Михайло Ігорович − лейтенант міліції, дільничний інспектор міліції Дрогобицького МВ ГУМВСУ у 

Львівській області. 

Коло наукових інтересів: загрози економічній безпеці держави, система забезпечення економічної 

безпеки держави. 

 

ХАРІНА Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджменту» 

Донецького інституту залізничного транспорту, м. Донецьк.  

Коло наукових інтересів: інформатизація, розвиток ринку інформації, інформаційні системи. 

 

НІЗАЛОВА Олена Юріївна – старший науковий співробіник Київського економічного інституту та Київської 

школи економіки. 

Коло наукових інтересів: економіка здоров’я, економіка праці, економічна демографія. 

 

ВИШНЯ Марія Маринівна – аспірант Університету Еморі (США). 

Коло наукових інтересів: економіка здоров’я. 

 

ПАЛЕХОВА Вікторія Антонівна − доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: макроекономіка, національна економіка, державне регулювання економіки. 

 

ФІНАГІНА Олеся Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Менеджменту» 

Донецького інституту залізничного транспорту, м. Донецьк. 

Коло наукових інтересів: регіональний менеджмент; транспортний менеджмент, ринкова 

трансформація, інформація націанальної та регіональної економіки. 

 

ПОЛІЩУК Наталя Олександрівна – аспірант Красноармійського індустріального інституту,                                      

м. Красноармійськ. 

Коло наукових інтересів: регіональний менеджмент, діагностування регіональних ринків. 

 

ТЕОДОРОВИЧ Лариса Віталіївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Закарпатського 

державного університету, м. Ужгород.  

Коло наукових інтересів: туризм як галузь економіки; проблеми розвитку різних видів туризму в 

Україні; рекреаційна інфраструктура та організація рекреаційної діяльності в Україні та світі. 

 

ХОМИН Оксана Йосиповна − кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки, 

Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів. 

Коло наукових інтересів: національна безпека, соціально-економічна безпека, кримінальна економіка. 

 

КОЗЛОВ Владислав Сергійович − старший викладач кафедри «Менеджменту» Донецького інституту 

залізничного транспорту, м. Донецьк. 

Коло наукових інтересів: менеджмент залізничного транспорту, діагностування процесів розвитку 

галузевої та регіональної економіки. 
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ВЕРЛАНОВ Юрій Юрійович, кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії, 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: соціально-економічний розвиток, галузева і регіональна економіка. 

 

ВЕРЛАНОВ Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедра фінансів, 

бухгалтерського обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили,                                

м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: інвестиції, галузевий та регіональний розвиток фінансовий аналіз, бізнес-

планування. 

 

БЄЛОВА Наталія Михайлівна − викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв.  

Коло наукових інтересів: проблеми розвитку судноплавства, стратегічне управління судноплавними 

компаніями. 

 

АРЕСТОВ Сергій Вікторович − кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки приро-

докористування, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса. 

Коло наукових інтересів: економіка природокористування, екологічно орієнтовані інвестиції. 

 

ФРАНЧУК Василь Іванович – кандидат економічних наук, доцент, начальник факультету економічної 

безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Коло наукових інтересів:економічна безпека підприємств. 

 
КОНЄВА Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: розвиток вітчизняного сектору малого бізнесу та його вплив на економічне 

зростання України; система фінансування підприємства, механізм формування та реалізації політики 

фінансування діяльності підприємства. 

 

ЯРМОЛЕНКО Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри «Менеджменту» Донецького інституту 

залізничного транспорту, м. Донецьк. 

Коло наукових інтересів: трансформація процесів контролю; система управління на підприємствах 

залізничного транспорту; контроль якості послуг. 

 

РОГОВ Георгій Константинович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: фінансові аспекти корпоративного сталого розвитку. 

 

КАЗАРЄЗОВ Анатолій Якович, доктор технічних наук, професор Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, завідувач кафедри економічної теорії, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: статистичні дослідження, суднобудування, мореплавство, розбудова вищої 

освіти, фінанси. 

 

МАТВІЄНКО Світлана Володимирівна – аспірант Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана, м. Київ.  

Коло наукових інтересів:банківська справа. 

 

МАТУШКО Аліна Євгенівна – аспірант кафедри економічної теорії Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, м. Миколаїв 

Коло наукових інтересів: людський капітал, методи оцінювання ефективності витрат на навчання 

персоналу. 

 

МАРУЩАК Світлана Миколаївна – викладач Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв. 

Коло наукових інтересів: управління економічною безпекою підприємства, оцінювання ризиків 

підприємницької діяльності. 
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