
Олена Вікторівна ВАРТАНОВА, професор кафедри, доктор 

економічних наук, професор  

Освіта: 1995 р. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

спеціальність «Економіка і управління в машинобудуванні; 2021 р. – ДВНЗ «Київський 

національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Практична 

психологія». Наукова кваліфікація: 1999 р. – закінчила аспірантуру Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; у 2000 р. – захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 08.06.02 – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» з теми: 

«Стратегічне управління інвестиціями в сфері підприємництва». У 2001 р. – отримала вчене 

звання доцента за кафедрою міжнародної економіки. У 2013 р. захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» з теми: «Формування 

компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями». У 2015 р. отримала вчене 

звання професора за кафедрою міжнародних економічних відносин.  

Загальний стаж роботи в системі ЗВО – 26 років.  

Освітні компоненти: «Публічні і соціальні комунікації», «Адміністративний і 

регіональний менеджмент». Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів 

ЛУ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19.  

Індекси цитування: Google Scholar – 12, Scopus – 1, Web of Science – 1.  

 

Напрями наукової діяльності: публічні і соціальні комунікації; адміністративний 

менеджмент; HR-менеджмент, маркетинг персоналу; компетенції і ключові спроможності 

підприємств; інноваційний розвиток підприємств; економічна психологія, поведінкова 

економіка і споживча поведінка; управління конкурентоспроможністю підприємств; гібридна 

війна та консцієнтальні загрози.  

Наукова та публікаційна діяльність: 1. Індекс цитування: Google Scholar – 12, Scopus 

– 1, Web of Science – 1. Загалом маю понад 150 наукових і науково-методичних праць. У 

журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science за 2018–

2021 р. розміщено 3 публікації. 

Досвід роботи з атестації кадрів вищої кваліфікації: вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 

Даля (2013–2018 рр.); член спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 у Черкаському державному 

технологічному університеті, науковий керівник аспірантів, опонент.  

Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Часопис економічних  

реформ» (СНУ ім. В. Даля), член редакційного міжнародного консультаційного комітету 

FATER Academy of India (Індія), рецензент журналу "Journal of Information and Organizational 

Sciences" (Загреб, Хорватія).  

 

Участь у виконанні науково-дослідних держбюджетних тем: «Формування 

національного бренду України в міжнародному середовищі» (Київський  національний  

торговельно-економічний  університет), «Концептуальні засади глобального партнерства для 

місцевого сталого розвитку», «Маркетингове забезпечення  розвитку ринку агропродовольчих 

підприємств регіону»  (Черкаський державний технологічний університет). 



 

 Підвищення кваліфікації і міжнародне стажування: підвищення кваліфікації – 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), 

тема: «Формування у студентів компетентностей ХХІ століття», міжнародне стажування в 

університеті м. Льєж, Бельгія за міжнародним науковим проектом TEMPUS/TASIS, 2005–2006 

рр.  

Практикуючий психолог, тренер з економічної освіти, бізнес-тренер. 

Співзасновник освітньої платформи «PSY.VIBE», розробник тренінгових програм, 

сертифікаційних курсів, вебінарів, тренер.  

 


