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2. Науковий ступінь Кандидат економічних наук 

3. Вчене звання 2000 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої 

математики і статистики   

4. Посада Доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

5. Науково-

педагогічна 

діяльність 

Кваліфікація 

1981 р. Одеський сільськогосподарський інститут за 

спеціальністю економіка та організація сільського господарства, 

кваліфікація - економіст-організатор сільськогосподарського 

виробництва 

Одеський сільськогосподарський інститут: аспірантура та 

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук в Кишинівському сільськогосподарському 

інституті  на тему «Шляхи підвищення економічної 

ефективності свинарства в умовах внутрішньорайонної 

спеціалізації та концентрації виробництва (на прикладі 

підприємств Південної зони Одеської області) – за 

спеціальністю 08.00.22 «Економіка, організація і управління 

сільськогосподарським виробництвом», (диплом ЭК № 029705, 

від 27 грудня 1989 р.). науковий керівник – д.е.н., професор 

Радченко П.М. 

Досвід роботи 

1.Одеський державний аграрний університет: 

1976-1981 – асистент кафедри організації 

сільськогосподарського виробництва, Одеський 

сільськогосподарський інститут; 

1983-1987 – аспірант кафедри статистики,  Одеський 

сільськогосподарський інститут; 

1987-1990 – асистент кафедри статистики і аналізу 

господарської діяльності  Одеський сільськогосподарський 

інститут 

1990-1998 – доцент  кафедри статистики і аналізу господарської 

діяльності Одеський сільськогосподарський інститут 

1998-2004– доцент кафедри вищої математики і статистики  

Одеський сільськогосподарський інститут 

2004 – 2014 – завідувач кафедри економічної теорії і аграрної 

економіки Одеський державний аграрний університет 

2014-2015 – доцент кафедри економічної теорії і економіки 

підприємства  Одеський державний аграрний університет 

2015 -2016 – декан економічного факультету  Одеський 

державний аграрний університет 

2016-2018 – декан інженерно-економічного факультету  

Одеський державний аграрний університет 

2.Одеська національна академія харчових технологій 

2018 – по теперішній час – доцент кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі ОНАХТ 

Дисципліни, що викладаються 

Маркетинговий менеджмент 
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Маркетингові комунікації 

Маркетинг промислового підприємства 

Бізнес-планування у підприємницькій діяльності 

Підприємництво у сфері послуг 

Основи електронної торгівлі 

Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу 

 

Напрями наукових досліджень 

Науково-теоретичні та прикладні аспекти управління 

маркетинговою діяльністю підприємств агропромислового 

комплексу 

Управління розвитком підприємницької діяльності в 

агропромисловому  секторі 
Науковий керівник наукової теми «Економіко-організаційне 

забезпечення  формування ринку землі в Україні» Державний 

реєстраційний номер 0114U002885. Початок 06.2014 – закінчення 

06.2019 р. 

 

Керівництво науковими студентськими гуртками 

Співкерівник наукового студентського гуртка «Бізнес і 

торгівля» (наказ ОНАХТ  від 15.10.2019 р. № 346-01 та додаток 

до наказу про склад наукових студентських гуртків) 

 

Керівництво студентською наукою 

1. Керівництво науковою студентською  роботою 

«Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 

управління поточними біологічними активами тваринництва» 

студентки Міхової Д.  до участі у  Всеукраїнському конкурсі 

Робота захищена на конференції в КНТЕУ  та отримала диплом 

ІІІ ступеня за спеціальністю «Облік і аудит», 2015 р. 

2. Керівництво науковою студентською  роботою  

«Інвестиційний проект  диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських кооперативів на основі відродження 

галузі вівчарства» студентки 4 курсу спеціальності 

«менеджмент» Кірової С.Д. до участі у   Всеукраїнському 

конкурсі. Робота захищена на конференції Уманського НУС 

(квітень 2014 р.) та отримала диплом ІІІ ступеня. 

3. Участь у організаційному комітеті Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт, що проводився науково-

дослідницьким центром «Прогрес» при Комратському 

державному університеті (Р. Молдова)    2018 р. та у 2020 р. 

4. Керівництво студентами - переможцями Міжнародного 

конкурсу студентських науково-дослідних робіт з економіки:  

                           у 2018 р. 

−   диплом ІІ ступеня  за науково-дослідну роботу 

«Дослідження життєвого циклу підприємства» студентки 3-

го  курсу спеціальності «Менеджмент» економічного 

факультету ОДАУ Смертенюк Н. 

−   диплом І ступеня за науково-дослідну роботу «Соціальний 

пакет як складова соціальної відповідальності підприємства» 

студентки ІІІ курсу економічного факультету ОДАУ 

спеціальності «Менеджмент» Номеровської Т.  

                у 2020 р.  



- диплом І ступеня  (керівництво спільно з професором Мардар 

М.Р.) за науково-дослідну роботу з маркетингу студентки 4 

курсу спеціальності 075 Радіонової А.К. на тему  

«Удосконалення асортиментної політики підприємства харчової 

галузі – пріоритетний інструмент підвищення 

конкурентоспроможності»    

- диплом ІІ ступеня за  науково-дослідну роботу 

«Нейромаркетинг як інноваційний інструмент маркетингових 

комунікацій у підприємницькій діяльності»   студента 4 курсу 

спеціальності 076   Тряпіцина А.М. 

5. Підготовка переможця І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» (І місце) студента ІУ курсу  СВО 

«Бакалавр» Тряпіцина А.М., (2019 рік) 

6. Підготовка переможця І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 075 «Маркетинг» (ІІІ місце)  

студентки І курсу СВО «Магістр» Крук А.К.  (2020 р.) 

Організаційна робота у закладах освіти 

Завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства 

Одеський державний аграрний університет  (2004 - 2015 р.) 

Декан економічного факультету ОДАУ (2016-2017 навчальний 

рік) 

Декан інженерно-економічного факультету ОДАУ (2017-2018 

навчальний рік),  

Голова вченої ради економічного факультету (2016-2017), 

голова вченої ради  інженерно-економічного факультету 

ОДАУ(2017-2018 навчальний рік) 

Член вченої ради факультету менеджменту, маркетингу і 

логістики ОНАХТ (з 2019 р.) 

Член вченої ради навчально-наукового Інституту прикладної 

економіки і менеджменту  ім. Г.Е. Вейнштейна (з 2019 р.) 

Член ради зі спеціальностей 075 та 076 ОНАХТ (з 2019 р.). 

Нагороди 

      Почесна грамота Міністерства аграрної політики (міністр 

Ю.Ф. Мельник) за вагомий особистий внесок у розвиток 

аграрної освіти та підготовку висококваліфікованих спеціалістів 

для агропромислового комплексу держави (серпень 2008 р.)  

       Грамота директора   навчально-наукового Інституту 

прикладної економіки і менеджменту  ім. Г.Е. Вейнштейна  

ОНАХТ Каламан О.Б. за підготовку наукової студентської 

роботи на Міжнародний конкурс наукових студентських робіт 

“Black seа science” (2019 р.) 

       Грамота проректора з наукової роботи ОНАХТ  Поварової 

Н.М. за підготовку студентів-переможців Міжнародного 

конкурсу наукових студентських робіт (2020 р.) 

6. Досвід іншої (не  

науковопедагогічної) 

роботи 

1976 р. – робітниця радгоспу «Виноградівский» Тарутинського 

району Одеської області 

1995-1998 р. – головний бухгалтер Спільного українсько-

болгарського підприємства «Лоствал» 

7. Дослідження і 

розробки за останні 

5 років   

Розроблено  економічне  обґрунтування  проекту капітальних 

інвестицій для ДП ДГ ім.  Суворова та ТОВ «Зоря» 

Роздільнянського району Одеської області  



 Розроблено статистичну методику визначення типових зрізів 

ґрунтів 

Удосконалено методику аналізу фінансових результатів 

діяльності аграрних підприємств 

Удосконалено методику прогнозування прибутку у бізнес-

плануванні на основі побудови моделі залежності темпу 

зростання прибутку від коефіцієнта зростання врожайності 

сільськогосподарських культур в аграрних підприємствах 

Обґрунтовано заходи з удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю в підприємствах агропромислового 

комплексу 

8. Підвищення 

кваліфікації за 

останні 5 років  

1.Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації деканів аграрних закладів вищої освіти 

26.03-30.03. 2018 р. (30 годин) 

2.Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

Тема стажування: Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності. Свідоцтво (СС00493706/007422-18, реєстр. №7422) 

08.10 – 26.10.2018 р. (5 кредитів, 150 годин) 

3. УО «Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого», (Білорусь), 25.06.2019 - 25.10.2019 г. Тема 

«Маркетинг» (6 кредитів, 180 годин) 

4. Вища школа педагогічної майстерності ОНАХТ, обсяг 

стажування 210 годин (7 кредитів), Тематика стажування: 

охорона праці та цивільний захист, сучасні інформаційні 

технології, інноваційні методики, наукометрія, само 

менеджмент, розрахунок економічної ефективності у 

дипломному проекті). Диплом 2019-10/20. 

9. Співпраця з 

підприємствами за 

останні 5 років  

1.Наукове консультування фахівців економічної служби ДП ДГ 

ім. Суворова Інституту сільського господарства Причорномор’я 

НААН з питань економіки і  фінансів підприємства 

2. Наукове консультування ТОВ «Промінь 12» 

Роздільнянського району Одеської області в сфері управління 

зовнішньоекономічною  діяльністю   з 30.09.2016 р.   

10. Розробки та патенти  1. Патент  G01N 33/24 , G01V 8/00, G03B 37/00  Назва винаходу   

«Метод встановлення типового ґрунтового розрізу/свердловини 

за сукупністю факторних ознак [UA]. Винахідники: Цуркан 

Оксана Іванівна [UA] 

Бахчиванжи Людмила Анатоліївна [UA] 

Власник 02071091 [Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова] Номер патенту137105.  

 Дата, з якої є чинними права 10.10.2019 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1375962/ 

11. Найважливіші 

публікації за останні 

5 років  

Статті у фахових виданнях 

1.Бахчиванжи Л.А., Златов М.М. Діагностика стану обліково-

аналітичного забезпечення управління поточними біологічними 

активами  тваринництва у сільськогосподарських кооперативах.  

Глобальні та національні проблеми економіки: електронне 

наукове фахове видання.-Миколаївський НУ ім. В.О. 

Сухомлинського.-] Випуск № 15,  лютий 2017 р. - URL: 

http://global-national.in.ua/issue-15-2017 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1375962/


2.Пармакли Д.М., Бахчиванжи Л.А. Сравнительный анализ 

эффективности использования земли в сельском  хозяйстве  

Республики  Молдова  и  Одесской  области  Украины 

[Электронный ресурс]. Agricultural and Resource Economics: 

International Scientific E-Journal. –2016. –Vol. 2. [Online], vol. 2, 

no. 1, available at: www.are-journal.com–No.1. –С.74–85 

3. Бахчиванжи Л.А., Кіщенко А.М. Обґрунтування стратегії 

відтворення основних засобів аграрних підприємств. Аграрний 

вісник Причорномор'я. Одеса. 2017. Вип. 86. - С. 18-33 

4.Пармакли Д.М., Бахчиванжи Л.А., Сорока Л.Н.   Современное 

состояние плодоводства в Республике Молдова и Одесской 

области Украины. «Аграрний вісник Причорномор’я», серія 

«Економічні науки», випуск 89. 2018. С. 132-143 

5. Бахчиванжи Л.А., Пучко Н.С. Шляхи удосконалення 

методики аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в 

аграрних акціонерних товариствах: економетричний аспект. 

Аграрний вісник Причорномор’я», 2018. серія «Економічні 

науки», випуск 89.С. 143 – 152 

6. Д. Пармакли, Т. Деркач, Л. Бахчиванжи Методика 

розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів 

реалізації продукції в агропромислових підприємствах. Світ 

фінансів 3(60)/2019. С. 87-98. 

Підручники, навчальні посібники, монографії 

1.  Пармаклі Д.М., Бахчиванжи Л.А., Євтушок О.В. (у складі 

авторського колективу Комратського державного університету 

– Р. Молдова та ОДАУ) Економіка підприємства. Підручник  – 

Рекомендовано рішенням вченої ради ОДАУ,  витяг з протоколу 

№2 засідання вченої ради ОДАУ від 25 жовтня 2018 р. та 

навчально-методичною радою   Комратського державного 

університету    (протокол №1 від 07.09. 2018 р.)  

2. Логістика. Навч. посіб. / За ред. Запши Г.М., Сахацького 

М.П., Мельничук О.І. – Одеса: Інтерпринт, 2020. 314 с. 

Друкується за рішенням вченої ради Одеського державного 

аграрного університету від 27 лютого 2020р., протокол №8.   

( особисто автору належить Бахчиванжи Л.А.  2 д.а. -  теми 11, 

14)  

3. Бахчиванжи Л.А.,  Тінтулова Т.Я, Павлова О.Ю., Славута 

О.Ю. Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-

економічного розвитку аграрних підприємств. Монографія. 

Одеський державний аграрний університет.   Одеса.   ВА 

«Аспект»   2013.  116 с. (особистий внесок  автора – 1,2 д.а.) 

4.    Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: 

навч. посіб./За загальною редакцією професорів: М.Ф. Огійчука, 

В.Я. Плаксієнка, Є.В. Калюги  К.: Алерта, 2013.- 448 с. ( з 

грифом Міністерства аграрної політики і продовольства 

України) (особисто автору Бахчиванжи Л.А. належить 1,5 д.а). 

5.  Облік і аудит: практикум дистанційного тестування [Текст] : 

навч. посіб. / [М. Ф. Огійчук та ін.] ; за заг. ред. проф.: М. Ф. 

Огійчука, Є. В. Калюги, В. Я. Плаксієнка. К.: Алерта, 2015.·– 

448 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України) (особисто 

автору Бахчиванжи Л.А. належить 1,5 д.а.) 

6.  Економіка агроформувань. Навчальний посібник  - 



практикум з дисципліни для студентів ІІ –ІІІ курсів денної 

форми навчання.Навчальний посібник, Одеса.- ОНЕУ.- 2013.-

111 с.  (особисто автору належить 0,8 д.а.) 

7.  Тінтулова Т.Я., Бахчиванжи Л.А., Лопотан  Л.B., Островерх 

С.В. Обліково – аналітичне забезпечення управління вироб-

ничими запасами в аграрних підприємствах. Монографія. – 

Одеса: Пальмира, 2010. – 238 с. (особисто автору належить 3 

д.а.)    

8. Пармаклі Д.М., Бахчиванжи Л.А., Лопотан Л.В., Добрянська 

Н.А. Методологія наукових досліджень та практична 

підготовка: Практикум: Навч. посібник. – Одеса: 2010. - (Гриф 

Міністерства аграрної політики України. Лист № 18-28-13/318 

від 16.03.2010 р.), 250 с. (особисто автору належить 2,5 д.а.)  

 

Науково-популярні статті та доповіді на конференціях 

1.Бахчиванжи Л.А. Розвиток обслуговуючої кооперації у 

контексті соціально-економічної модернізації аграрного сектора 

економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку національних 

економік: від мікро-до макрорівня».м.Одеса, 8 квітня 2016 р. с. 

231-235 

2.Бахчиванжи Л.А. Капіталізація аграрних підприємств як 

основа їх соціально-економічної модернізації. Матеріали 

Міжнародної науко-во-практичної Інтернет – конференції 

«Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства» м. 

Вінниця. 11 квітня 2017 р.С.83-87 

3.Євтушок О.В., Бахчиванжи Л.А.   Програми соціально-

економічного розвитку в системі децентралізованого 

державного управління як основа відродження сільських 

територій України Матеріали VI міжнародної науково-

практичної конференції (18-19 червня 2015 р., Одеський 

державний аграрний університет) «Розвиток агропромислового 

виробництва і сільських територій України в умовах 

децентралізації державного управління». С. 33-37 

4.Бахчиванжи Л.А. Економічна діагностика стратегічної позиції 

аграрного підприємства-суб’єкта малого підприємництва. 

Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-

економічного розвитку: матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.)/ Одеса: 

МГУ, 2018.С. 27-32 

5.Бахчиванжи Л.А., Евтушок О.В.  Формирование 

инвестиционной привлекательности аграрных предприятий 

Украины.  Материалы конференции:  Комратский 

государственный университет,  еконо-мический факультет,  

научно-исследовательский центр «Прогресс». IV Национальная 

научно – практическая конференция «Проблемы и вызовы 

экономики региона в условиях глобализации» 19 декабря 2018. 

c.199 - 204. 

6. Бахчиванжи Л.А., Евтушок О.В., Значек Р.Р.  

Оптимизация структуры капитала сельскохозяйственных 

производственных кооперативов и повышение эффективности 

его использования. V Национальная научно-практическая 



конференция "Проблемы и вызовы экономики региона в 

условиях глобализации": Сборник тезисов, 12 декабря 2019 г., 

Комрат / под общ. ред.: Дудогло Т. Д.; редкол.: Дмитрий 

Пармакли [и др.]. Комрат: Б. и., 2019 (Tipogr. "Centrografic").  С. 

197-205 

7. Бахчиванжи Л. А., Евтушок О. В., Значек Р. Р. Бизнес- 

планирование в системе управления развитием 

сельскохозяйственного кооператива. Актуальные проблемы 

инновационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси: сборник научных трудов по материалам ХI-й 

Международной научно-практической конференции : В 2 ч. Ч.1 

/ редкол.: И. В. Шафранская (отв. ред.) [и. др.]. – Горки: БГСХА, 

2020.–  С. 10-18  

8. Мардар М.Р.,  Бахчиванжи Л.А. Эффективность управления 

развитием предпринимательской деятельности в аграрном 

секторе экономики Украины ( "Ştiinţă, educaţie, cultură", 

conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020; Chişinău). 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Ştiinţă, educaţie, 

cultură"   Международная научно-практическая конференция 

"Наука, образование, культура": Сборник статей / науч. ком.: 

Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2020 

(Tipogr. "A&V Poligraf")  Т. 1: Экономические науки. Сельское 

хозяйство и перерабатывающая промышленность. 2020. с. 191-

194. Размещено на сайте КГУ https://kdu.md/images/Files/sbornik-

statey-29-2020-1.pdf 

9. Розвиток маркетингового середовища аграрних підприємств 

Бахчиванжи Л.А., к.е.н., доцент; Євтушок О.В.., к.е.н., ст. 

викладач; Значек Р.Р., асистент, Матекріали   79 конференції 

ОНАХТ 16-19 квітня 2019 р.,С. 20 

10. Забезпечення ефективності самостійної роботи студентів 

Бахчиванжи Л.А., к.е.н., доцент; Євтушок О.В.., к.е.н., ст. 

викладач; Значек Р.Р., асистент матеріали  Всеукраїнської 

науково-методичної  конференції «Забезпечення якості вищої 

освіти»10-12 квітня 2019 р., С.9 

11. Шляхи забезпечення якості вищої освіти Бахчиванжи Л.А., 

к.е.н., доцент; Євтушок О.В.., к.е.н., ст. викладач; Значек Р.Р., 

асистент, Матеріали Всеукраїнської  науково-методичної 

конференції «Забезпечення якості вищої освіти» 10-12 квітня 

2019 р. С. 15 

12. Інноваційний розвиток дистанційного навчання студентів у 

ЗВО. Бахчиванжи Л.А., к.е.н., доцент; Євтушок О.В.., к.е.н., ст. 

викладач; Значек Р.Р., асистент матеріали   Всеукраїнської 

науково-методичної  конференції «Забезпечення якості вищої 

освіти» 10-12 квітня 2019 р. С.15 

13. Діджиталізація збуту та диверсифікація каналів реалізації 

продукції малих суб’єктів господарювання аграрного сектора. 

Бахчиванжи, Л. А., Євтушок, О. В., Значек, Р. Р. Матеріали  VІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2019 р., С. 9 

11. Бизнес-планирование в системе управления развитием 

сельскохозяйственного кооператива. Бахчиванжи, Л. А., 

Євтушок, О. В.,  Значек, Р. Р.     Материалы    ХI     

Международной научно-практической конференции 

https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf
https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf


«Актуальные проблемы инновационного развития 

агропромышленного комплекса Беларуси». Горки, 16 января 

2020 г., С. 10 

12. Внутрішній контроль формування і використання власного 

капіталу в системі управління розвитком підприємницької 

діяльності сільськогосподарського кооперативу. Бахчиванжи 

Л.А., Евтушок О.В., Значек Р.Р. Матеріали I Міжнародної 

науково-практичної конференції «Підприємництво в аграрній 

сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент». 

Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 р., С.  46   

13.  Бахчиванжи Л. А., Коренман Є. М., Крук А. К. Стратегічний 

аналіз маркетингового середовища підприємства// Fundamental 

and applied research in the modern world. Abstracts of the 5th 

International scientific and practical conference. BoScience 

Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 248-253. URL: https://sci-

conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-

world-16-18-dekabrya-2020- goda-boston-ssha-arhiv/. 

14. Бахчиванжи Л. А., Коренман Є. М., Крук А. К. SWOT-аналіз 

як основний елемент розробки системи маркетингових стратегій 

компанії «Juststyle». Materiály  XVI Mezinárodní vĕdecko - 

praktická konference «Věda a vznik  2020», Volume 4 :  Praha. 

Publishing House «Education and Science» -76 s. С 48-51 

15. Бахчиванжи Л.А., Пономаренко М.О., Топова В.І. Капітальні 

інвестиції аграрних підприємств: потенціал та сучасні тренди. 
Розвиток ресурсного потенціалу сільських територій: Збірник 

матеріалів міжнародної  науково-практичної Інтернет – 

конференції (24 травня 2018 р.).  С. 22-28. 

Методичні видання 

1. Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинговий менеджмент” 

для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” ступеня вищої 

освіти «Магістр» денної і заочної форм навчання. Укл. О.О. 

Голубьонкова, Л.А. Бахчиванжи, Г.М. Лозовська. Одеса: 

ОНАХТ, 2020.  54 с. 

2. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни 

“Маркетинговий менеджмент” для студентів спеціальності 075 

“Маркетинг” ступеня вищої освіти магістр денної і заочної 

форм навчання. Укл. О.О. Голубьонкова, Л.А. Бахчиванжи, Г.М. 

Лозовська.   Одеса: ОНАХТ, 2020. 39 с. 

3. Методичні вказівки до  самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів СВО 

Магістр спеціальності 075 «Маркетинг»  денної  і заочної форм  

навчання. Укладач: Л.А. Бахчиванжи Одеса: ОНАХТ, 2020. 25 

с. 

4.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

“Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу” 

для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” ступеня вищої 

освіти «Магістр» денної і заочної форм навчання. Укл.: Л.А. 

Бахчиванжи, О.О. Криницька. Одеса: ОНАХТ, 2020.  33 с.  

5. Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний розвиток 

підприємства на засадах маркетингу” для студентів 

спеціальності 075 “Маркетинг” ступеня вищої освіти «Магістр» 

https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-%20goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-%20goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-%20goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-%20goda-boston-ssha-arhiv/


денної і заочної форм навчання / Укл.   Л.А. Бахчиванжи, О.О. 

Криницька.  Одеса: ОНАХТ, 2020. – 125 с. 

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

“Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу” 

для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” ступеня вищої 

освіти «Магістр» денної і заочної форм навчання / Л.А. 

Бахчиванжи, О.О. Криницька – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 62 с. 

7. Бахчиванжи Л.А. Економіка і фінанси підприємства/ 

Методичні рекомендації з виконання курсової роботи для 

студентів економічного факультету галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 

«менеджмент». Одеса. ОДАУ. 2015. 32 с. 

8. Статистичні методи обробки інформації в наукових 

дослідженнях: методичні рекомендації до   самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (РhD) галузі  

знань  07 «управління та адміністрування» спеціальності 073 

«менеджмент» та  галузі знань  20 «Аграрні науки та 

продовольство» Спеціальності  204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» , Одеса, ОДАУ. 2017.   22 с. 

9. Програма і методичні рекомендації для проходження 

виробничої практики  з економіки підприємства для студентів 

освітнього рівня «магістр» заочної форми навчання  зі 

спеціальності 051 «Економіка», Одеса, ОДАУ, 2018. 36 с. 

10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Бізнес-планування у підприємницькій діяльності» 

для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» СВО 

«бакалавр». ОНАХТ. 2020. 43 с. (у  співавторстві). 

11. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на 

здобуття СВО «Бакалавр» студентами спеціальності   075 

«Маркетинг» / Уклад. Мардар М.Р., Бахчиванжи Л.А., 

Голубьонкова О.О., Брайко М.Г., Лозовська Г.М., Соколюк 

К.Ю., Голодонюк О.М., Мільчева В.В.  Одеса: ОНАХТ, 2020.  

44 с. 

12. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту 

кваліфікаційних робіт для студентів зі спеціальності 075 

«Маркетинг СВО «Магістр», галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» / Уклад.: д-р екон. наук, проф. Лагодієнко 

В.В.,  д-р. техн. наук, проф. Мардар М.Р., канд. екон. наук, доц. 

Бахчиванжи Л.А., канд. екон. наук, доц. Голубьонкова О.О., 

канд. екон. наук, доц. Лозовська Г.М.,  ст. викл. Брайко М.Г.- 50 

с. 

12. Діяльність у 

спеціалізованих 

установах за останні 

5 років  

1. Асоційований член Української асоціації з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), свідоцтво №222 

2.Член редколегії наукового видання «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету». Серія: «Економіка 

і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань 

України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 455 від 15 квітня 2014 р. (http://www.vestnik-

econom.mgu.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya) 

2. Член редколегії наукового журналу Кагульського державного 

університету (Р. Молдова) «Економічні та інженерні 

http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/nakaz-15.04.14.pdf
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/nakaz-15.04.14.pdf
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya


 

 

 

дослідження» The Scientific Journal of Cahul State University 

“Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies  

http://jees.usch.md/ (іноземне рецензоване видання англійською 

мовою) 

13. Інформація, що 

підтверджує 

володіння мовою 

викладання на 

належному рівні  

 

 Навчання у Вищій школі педагогічної майстерності ОНАХТ. 

Посвідчення 2019-10/ 20: дисципліна «Особливості 

українського стилю мовлення під час оформлення 

кваліфікаційної роботи» 

http://jees.usch.md/

