
1. Прізвище, ім’я, по-батькові Євтушок Ольга Василівна / Еvtushok Olga 

olya.evtushok1974@gmail.com 

2. Науковий ступінь к.е.н. 

3. Вчене звання - 

4. Посада Старший викладач кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі 

5. Науково-педагогічна 

діяльність 
Кваліфікація 

1993 р. Житомирський технікум 

землевпорядкування за спеціальністю економіка і 

планування в галузях народного господарства 

2004 р. Одеський державний аграрний університет , 

за напрямом підготовки «Облік і аудит» та здобула 

кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту. 

2005 р.  Одеський державний аграрний університет 

і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з 

обліку і аудиту в управлінні аграрними 

формуваннями. 

2008 р. Одеський регіональний інститут державного 

управління при Президентові України і отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Державне 

управління» та здобула кваліфікацію магістра 

державного управління. 

2014 р. Приватний вищий навчальний заклад « 

Міжнародний університет бізнесу і права» 

присуджений науковий ступінь кандидата 

економічних наук із спеціальності – 08.00.05 – 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

(диплом ДК №023387 від 23 вересня 2014 р.) Тема 

дис.: «Регіональні особливості розвитку 

агропромислового виробництва». 

 

Досвід роботи 

1.Одеська національна академія харчових 

технологій 

2016 – по теперішній час – старший викладач 

кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

ОНАХТ 

Дисципліни, що викладаються 

Маркетинг 

Маркетинг в туризмі 

Міжнародний маркетинг 

Міжнародний маркетинг та маркетинг територій 

Основи стратегічного маркетингу 

Організація підприємницької діяльності  

Університетська освіта 

Вступ до фаху 

 

Напрями наукових досліджень 

Науково-теоретичні та прикладні аспекти 

управління маркетинговою діяльністю підприємств 

агропромислового комплексу 



Управління розвитком підприємницької діяльності 

в агропромисловому секторі 

 

Керівництво науковими студентськими 

гуртками 

Співкерівник наукового студентського гуртка 

«Сучасний підприємець» (наказ ОНАХТ  від 

15.10.2019 р. № 346-01 та додаток до наказу про 

склад наукових студентських гуртків) 

 

Керівництво студентською наукою 

1. Керівництво студентами - переможцями 

Міжнародного конкурсу студентських науково-

дослідних робіт при Комратському державному 

університеті (Р. Молдова): 

-Бакланова В.В.– диплом ІІ ступеня   (2018 р.) 

2.Керівництво студенткою Стояновою О.І. зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» , яка взяли участь у 

роботі XX   Всеукраїнської щорічної студентської 

науково-практичної конференції за міжнародною 

участю «Сучасний менеджмент: Моделі, стратегії, 

технології», яка відбудбулася    18 квітня 2019 року 

в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України за адресою: 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22. За результатами 

проведеної конференції в секторі: «Стратегічний 

менеджмент і маркетинг» Стоянова О.І. отримала 

сертифікат учасника. 

3. Керівництво студенткою Стояновою О.І. зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» , яка взяли участь у  
Міжнародному конкурсі наукових студентських 

робіт “Black seа science” (2019 р., 2020 р.) та 

отримала сертифікати учасника. 

 

Організаційна робота у закладах освіти 

Член вченої ради факультету менеджменту, 

маркетингу і логістики ОНАХТ (2019-2020 рр.) 

Старший куратор факультету ММіЛ (2019-2020 рр.) 

Секретар приймальної комісії ОНАХТ (2017-2018 

рр.) 

Секретар журі напрямку економіка та управління  

Міжнародного конкурсу наукових студентських 

робіт “Black seа science”(2017-2018 рр.) 

Відповідальний секретар редколегії колективної 

монографії на тему: «Маркетингові стратегії, 

підприємництво і торгівля: сучасний стан, 

напрямки розвитку» (2020 р.) 

Відповідальна за співпрацю ОНАХТ з Товариством 

Червоного Хреста України - Одеської обласної 

організації 

 



Нагороди 

Диплом-подяка голови спілки рекламістів України 

Є.Роман за участь у проекті «Рекламний полігон» 

(2017 р.) 

Грамота декана факультету менеджменту, 

маркетингу та логістики за плідну працю та 

Вагомий внесок у справу виховання студентської 

молоді на  факультеті  менеджменту, маркетингу та 

логістики  (2017 р.) 

Грамота декана факультету менеджменту, 

маркетингу та логістики за активну роботу у 

приймальній кампанії та успіхи у 

профорієнтаційній роботі у 2017-2018 рр. (2018 р.) 

Грамота ректора ОНАХТ за високоефективне 

проведення вступної кампанії 2018 (2018) 

Грамота проректора з наукової роботи ОНАХТ за 

значний особистий внесок в організацію та 

проведення Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт “Black seа science” (2018 р.) 

Грамота ректора ОНАХТ за перемогу у конкурсі за 

звання «Кращий куратор ОНАХТ» у 2018 році за 

напрямом виховна робота (2018 р.) 

Подяка проректора науково-педагогічної та 

виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення 

і спорту за популяризацію серед студентської 

молоді академії ідеалів, доброти і милосердя 

«Товариства Червого Хреста України» (2018 р.) 

Грамота директора   навчально-наукового 

Інституту прикладної економіки і менеджменту  

ім. Г.Е. Вейнштейна за підготовку наукової 

студентської роботи на Міжнародний конкурс 

наукових студентських робіт “Black seа science” 

(2019 р.) 

Грамота декана факультету менеджменту, 

маркетингу та логістики за профорієнтаційну 

роботу , проведення круглих столів та високий 

рівень організації кураторських часів(2019) 

Сертифікат Президента Асоціації сприяння 

глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», 

голови оргкомітету конгресу д-р наук, професора 

Олександра Кендюхова за участь в Міжнародному 

конгресі «SCIENCE FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT» (2019). 

6. Досвід іншої (не науково-

педагогічної) роботи 

1993-1998 р –бухгалтер рабкоопа ім Котовського 

Роздільнянського району Одеської області 

1998-2000 р. бухгалтер матеріального відділу КСП 

ім.Котовського Роздільнянського району Одеської 

області 

2000-2001 р. головний бухгалтер ТОВ 

«Роздільнянський агроцентр»  Роздільнянського 

району Одеської області 



2001-2004 р.-спеціаліст І категорії з обов’язками 

економіста  в управління сільського господарства та 

продовольства Роздільнянської 

райдержадміністрації. 

2004-2008 р.- заступник керівника управління 

агропрмислового розвитку Роздільнянської 

райдержадміністрації Одеської області 

2008-2011 р. керівник  управління агропрмислового 

розвитку Роздільнянської райдержадміністрації 

Одеської області 

2011-2012 р. – заступник голови Роздільнянської  

райдержадміністрації Одеської області 

2012-2015 р. – перший заступник голови  

Роздільнянської  райдержадміністрації Одеської 

області 

2015-2015 р. Роздільнянський центр зайнятості 

Одеської області- 

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 

Обґрунтовано заходи з удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю в підприємствах 

агропромислового комплексу 

8. Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років  

1.УО «Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого», (Білорусь), 

25.06.2019 - 25.10.2019 г. (6 кредитів, 180 годин) 

2.Підвищила кваліфікацію без відриву від 

виробництва у Вищій школі педагогічної 

майстерності ОНАХТ (диплом 2019-10/14) 

загальним обсягом 20 кредитів ECTS 

9. Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років  

1. Наукове консультування ТОВ «Промінь 12» 

Роздільнянського району Одеської області в сфері 

зовнішньоекономічної  діяльності та розвитку 

ринку споживчих товарі в період з 30.09.2016 р. по 

теперішній час 

10. Розробки та патенти  - 

11.  Найважливіші публікації за 

останні 5 років  

Статті у фахових виданнях 

1. Євтушок О.В. Ліпова О.Л. Вплив 

конкурентоспроможності персоналу на 

привабливість харчового бізнесу опубліковано в 

журналі ОНАХТ «Економіка харчової 

промисловості»  2017. - Т. 9, Вып. 3. - С. 52-60 

2. Євтушок О.В. Ліпова О. Л.Бахчиванжи В.В. 

Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку 

аграрного підприємства ринкового типу -

опубліковано в журналі ОНАХТ «Економіка 

харчової промисловості» 2018  Том 10 , N 1 . - С. 

54-63. 

1. 3.Євтушок О.В.,Чабаров В.О. Організація праці 

та система виплати заробітної плати державних 

службовців: міжнародний досвід. Опубліковано 



в журналі Державне управління: удосконалення 

та розвиток. Дата публікації: 2020-04-30 №4 

4. Мунтян, І., Євтушок, О., Гнатовська, Д. (2020). 

Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та 

перспективи розвитку. Food Industry 

Economics, 12(2).Опубликовано 11 липня 

2020https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1740 

5. Євтушок О.В. Черевата Т.М., Чабаров В.О., 

Впровадження механізму просування товарів на 

міжнародних ринках національними 

виробниками в наукового збірника 

«Економічний простір». Стаття опублікована у 

№ 157/2020. 2020-09-11 

DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-2 
6. Євтушок О.В. Черевата Т.М., Чабаров В.О 

«Ефективне управління підприємством: 

маркетинговий аспект» буде опубліковано в 

журналі Приазовський економічний вісник 

Випуск № 4(21) 2020 року. Дата розміщення − 6 

жовтня 2020 року. 

 

Підручники, навчальні посібники 

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.)  

 

Науково-популярні статті та доповіді на 

конференціях 

1.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 

2.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 

https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-2


экономики региона в условиях глобализации» 19 

декабря 2018. c.199 - 204. 

3. 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 

4. 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  

 

Методичні видання 

1.Соціальна відповідальність Методичні 

рекомендації з вивчення змістовних модулів, що 

виносяться на самостійну роботу студента (для 

студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і 

аудит»): укладачі Бахчиванжи Л.А., Євтушок О.В.  

Одеса. ОДАУ.- 2015.- 34 с. 

2.Методичні вказівки до практичних занять  з 

курсу «Організація власної справи» ( для студентів 

спеціальності 075«Маркетинг» магістри): укладачі 

Євтушок О.В., Смокова Т.М. ОНАХТ.-2020-29 с. 

3.Методичні вказівки до практичних занять  з 

курсу «Міжнародний маркетинг» (для студентів 

спеціальності 281 «Публічне управління» 

бакалаври) укладачі: Євтушок О.В., Бахчиванжи 

Л.А.,Значек Р.Р. ОНАХТ.-2020-45 с. 

4.Методичні вказівки до практичних занять з курсу 

«Інфраструктура ринку» (для студентів 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» бакалаври) укладачі : Євтушок 

О.В., Бахчиванжи Л.А.,Значек Р.Р. ОНАХТ.-2020-

44 с. 

5.Методичні вказівки до лабораторних занять з 

курсу «Міжнародний маркетинг та маркетинг 

територій» ( для студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» магістри) укладачі: Євтушок 



 

 

 

О.В.,Бахчиванжи Л.А.,Значек Р.Р. ОНАХТ.-2020-

35 с. 

7. Курс лекцій з курсу «Інфраструктура ринку» для 

студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» бакалаври , 

протокол №8 від 27.08.2020 р. 

8. Курс лекцій з курсу «Міжнародний маркетинг та 

маркетинг територій» ( для студентів спеціальності 

075 «Маркетинг» магістри), протокол протокол 

№15 від 16.06.2020 р 

12. Діяльність у спеціалізованих 

установах за останні 5 років  

1. Асоційований член Української асоціації з 

розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), 

свідоцтво №532. 

13. Інформація, що підтверджує 

володіння мовою викладання 

на належному рівні  

 

Посвідчення  Одеського регіонального інституту 

державного управління при Президентові про те, 

що 19.10.2019 р. проходила атестацію щодо 

володіння державною мовою (дія цього 

посвідчення про атестацію є безстроковою) 

Номер реєстрації посвідчення 723В/2019. 


