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Науковий ступінь Кандидат економічних наук (2003) 

08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК», яка 

трансформована  у спеціальності: 

08.00.03 - економіка та управління сільського |національним 

господарством 

08.00.04 - економіка та управління |підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

Вчене звання Доцент кафедри статистики та економічного аналізу (2007) 

Посада Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та 

маркетингу Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля 

Напрям наукових 

досліджень 

Маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, маркетинг 

відносин, корпоративне управління, бренд-менеджмент, 

інноваційний маркетинг 

Освіта 1985 – повна вища спеціальність «Економіка та організація 

сільського господарства», кваліфікація – економіст-організатор 

сільськогосподарського виробництва, Харківський 

сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва 

Досвід роботи 1985-1991 – головний економіст колгоспу «Родіна» 

Городнянського району Чернігівської області; 

1991 – головний економіст Харківського РВО «Сільгоспхімія»; 

1992-1996 – економіст Харківського державного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва; 

1999-2000 – викладач кафедри економіки сільського господарства 

Харківського державного аграрного університету ім. В. В. 

Докучаєва; 

2000-2003 – асистент кафедри статистики та економічного аналізу 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 

Докучаєва; 

2003-2005 – старший викладач кафедри статистики та 

економічного аналізу Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва; 

2005-2017 – доцент кафедри статистики та економічного аналізу 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 

Докучаєва; 

2007-2010 – заступник декана з навчальної та виховної роботи 

факультету обліку і фінансів Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва: 

2010-2016 – декан факультету обліку і фінансів Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; 

2016-2017 – перший проректор Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; 

2017-2022 – доцент кафедри менеджменту, права, статистики та 

економічного аналізу Луганського національного аграрного 

університету; 



2022 – по теперішній час – доцент кафедри публічного 

управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

Основні курси, що 

викладає 

Маркетинг та дослідження ринку, Маркетингові дослідження, 

Маркетингові комунікації, Маркетинг відносин, Корпоративне 

управління, Бренд-менеджмент, Інноваційний маркетинг 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2022 - Фундація «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою 

Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету 

(Польща), Луганським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти (Україна) та 

громадською організацією «Соборність» (Україна) 

«Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-

педагогічних працівників Свідоцтво №SZFL-002230 (6 

кредитів ЕКТС) 

2022 - Prometheus, ГО «Асоцiацiя саперiв Украiни» навчальний 

курс «Навчання з попередження ризикiв, пов'язаних iз 

вибухонебезпечними предметами(EORE)». Сертифікат 

№423 (1 кредит ЕКТС) 

2022 - Prometheus, ГО «Асоцiацiя саперiв Украiни» навчальний 

курс «Онлайн безпека/online safety» Сертифікат №226 (1 

кредит ЕКТС) 

2022 - Prometheus, Центр забезпечення якості освіти НаУКМА 

«Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». 

Сертифікат від 12.01.2022  (2 кредити ЕКТС) 

2022 - EU-funded “The Reinventing Displaced Universities: 

Enhancing Competitiveness, Serving Communities (REDU 

Project)”  capacity development workshop on Teaching and 

Learning Excellence (2,6 кредитів ЕКТС) 

2021 – Prometheus, МОН України та міжнародний фонд 

«Відродження» онлайн-курс «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти», на (2,6 кредити 

ЕКТС)  

2021 - проєкт REDU, Інститут вищої освіти НАПН України, 

підвищення кваліфікації «Оцінювання студента як складова 

вдосконалення викладання у вищій освіті» Сертифікат ПК-

21707620№991/21 (0,5кредита ЕКТС) 

2021 - проєкт REDU, Інститут вищої освіти НАПН України, 

підвищення кваліфікації «Викладання та забезпеченні 

якості вищої освіти України: нормативно-правові основи» 

Сертифікат ПК-21707620№962/21 (0,5кредита ЕКТС) 

2021 - проєкт REDU, Інститут вищої освіти НАПН України, 

підвищення кваліфікації «Забезпеченні якості вищої 

освіти:ESG та Україна» Сертифікат ПК-21707620№962/21 

(0,5кредита ЕКТС) 

2021 – проєкт USAID та інноваційний холдинг «Сікорські 

Челенж» -  навчальний курс «Основи малого інноваційного 

бізнесу», сертифікат (2 кредити ЕКТС) 

2021- Prometheus, ГО «Вище», Саксонський центр дидактики 

вищої школи, Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти онлайн-курс «Зміцнення викладання та 



організаційного управління в університетах»  (1 кредит 

ЕКТС) 

2021 - Bulgaria,Varna University of Management «Strategies for 

modernisation of higher education in the context of a 

globalised world» No. 316/2E.O5.2O2r (5 кредитів ЕКТС) 

2021 - EU-funded “The Reinventing Displaced Universities: 

Enhancing Competitiveness, Serving Communities (REDU 

Project)”  Capacity development training for ESP teachers (2,6 

кредитів ЕКТС) 

2021 – Слов’янськ курс підвищення кваліфікації “Teaching 

success” Сертифікат 17-21 (5 кредитів ЕКТС) 

Володіння 

іноземними мовами 

Англійська мова Universal test “Certificate of attainment in modern 

languages”(level B2). Найменування закладу: ECL Authorised 

Exam Centre. Сертифікат № 000099287 від 20.06.2018 р. 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, бюро, 

проєкти, участь у 

професійних 

об’єднаннях тощо) 

Харківська обласна Громадська організація «Науковий центр 

дидактики менеджмент-освіти» 

Основні публікації 

(Відповідно до п. 38 

Ліцензійних умов) 

1). Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, включених до переліку фахових видань України: 

1.Сафронська І.М., Єщенко М.Г.  Корпоративне управління у 

банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи 

їх вирішення. URL: 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.148 (фахове 

видання) 

2. Орлова-Курилова О. В.,Таран-Лала О. М., Іванова Л. С., 

Сафронська І. М., Кондріков І. Д. Моделі управління змінами 

споживчих переваг та інноваційним підприємництвом в умовах 

глобалізації: формування інституціональної системи цільової 

стратегії державної політики. Агросвіт № 20, 2021.С.8-13.URL: 

http://www.agrosvit.info/?n=20&y=2021 

(фахове видання) 

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.8 

3. Olga Orlova-Kurilova, Ivan Liubimov, Petr Yaremovich, Iryna 

Safronska, Tetiana Voron’ko-Nevidnycha, Mykola Dziuba, Serhii 

Serhiienko, Volodymyr Tkachenko Methods for Assessing the 

Innovative Capacity of Agry-food Enterprises. JCSNS International 

Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 21  No. 

12  pp. 503-512.URL: 

http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211270.pdf ( Web of 

Science)  

4.Pusik L, Pusik V., Postnov G., Safronska I., Lyubymova N., Sukhova 

G., Ilina N., Hrynova Y.The effect of storing temperature and variety 

features on the culinary properties of potato. / |// Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 5/11 (107 ) 

2020.p.43-53 (Scopus) 

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.214930 

5. Pusik L., Pusik V., Vlasovets V., Gaevaya L., Rozhkov A., 

Lyubymova N., Safronska I. Studying the loss of mass by cauliflower 

depending on agrobiological factors, varietal features, and package 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.148
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3508&i=1
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3508&i=1
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3508&i=1
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3508&i=1
http://www.agrosvit.info/?n=20&y=2021
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.20.8
http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211270.pdf
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.214930


technique. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies № 

2/11 (98) 2019.- P.22-31 (Scopus) 

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162072 

6. Pusik L., Pusik V., Postnova O., Safronska I.,. Chervonyi V, 

Mohutova V., Kaluzhnij A. Preservation of winter garlic depending on 

the elements of postharvest treatment. Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 2/11 ( 104 ) 2020.p.24-33 

(Scopus)  

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200842 

7.Pusik L, Pusik V., Postnov G., Safronska I., Lyubymova N., Sukhova 

G., Ilina N., Hrynova Y.Investigation of potato storage quality 

depending on variety peculiarities. / (2020). EUREKA: Life Sciences, 

(6), 23-31.  (Імпакт-фактор JCR) 

DOI:  https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001524 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не 

менше 5,0 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторських аркушів на кожного співавтора):  

1. Сафронська І.М., Пеняк Ю.С., Ментей О.С., Кочетков О.В., 

Горкавий В.К. Економічний аналіз: навч. посіб.-Луган. нац. аграр. 

ун-т. - Х.,2018.-509с. 

2.Кочетков О.В., Подольський Р.Ю., Мічківський С.М., 

Сафронська І.М., Орлова-Курилова О.В., Лімаренко С.М., 

Сергієнко С.С . Економетрія: навчально-методичний посібник. – 

Луган. нац. аграр. ун-т. – Х., 2020. – 260с. 
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць загальною кількістю три 

найменування: 

1. Методичні вказівки з підготовки та захисту курсової роботи з 

дисципліни "Маркетингові дослідження" (для здобувачів денної 

та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг») / Укл. 

Сафронська І.М. / Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. 28 с. 

(Свідоцтво 9157) 

2. Методичні рекомендації до підготовки і захисту 

кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та 

заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг») / Укл. 

І.М. Сафронська, О.О. Хандій, Є.А. Івченко/ Київ: Видавництво 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2023. 

41 с. (Свідоцтво 9174) 

3. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування 

(Менеджмент)» зі студентами спеціальності 073 «Менеджмент» 

за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Сафронська І.М.  

Старобільськ: ЛНАУ, 2020. 30 с. 
6). Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

 Канд.екон.наук - Ярмак Марина Русланівна (2018) 
 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200842
https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001524

