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2. Науковий ступінь - 

3. Вчене звання - 

4. Посада асистент кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі 

5. Науково-педагогічна діяльність Кваліфікація 

2016 р. Одеська національна академія 

харчових технологій за спеціальністю 

«товарознавство та експертиза в митній 

справі» кваліфікація – магістр з  

товарознавство та експертиза в митній 

справі, товарознавця – експерта. 

2018 р. Одеська національна академія 

харчових технологій за спеціальністю «Облік 

і оподаткування», освітня програма «Облік і 

аудит» 

 

Досвід роботи 

1.Одеський державний аграрний 

університет: 

2018- по теперішній час  – асистент кафедри 

маркетингу, підприємництва і торгівлі   

Одеська національна академія харчових 

технологій 

 

Дисципліни, що викладаються 

Маркетинг ГРС 

Комерційна діяльність 

Захист прав споживачів з елементами 

товарознавства 

 

Напрями наукових досліджень 

Управління розвитком підприємницької 

діяльності в роздрібній торговельній мережі 

6. Досвід іншої (не науково-педагогічної) 

роботи 

 

7. Дослідження і розробки за останні 5 

років   

  

 

8. Підвищення кваліфікації за останні 5 

років  

"Сучасне підприємство: 

конкурентоспроможність, інновації, ризик, 

облік і логістика. Організація навчального 

процесу, інноваційні технології та навчальні 

програми". “03” лютого 2019  р. по “05” 

травня 2019 року. 
9. Співпраця з підприємствами за останні 

5 років  

ТОВ «ІНМАР-КОМ» в період з 30.09.2016 р. 

по теперішній час 

 

10. Розробки та патенти  1. Композиція інгредієнтів для каші 

миттєвого приготування: пат. на корисну 



модель 132727 Україна: МПК A23L7/00 

(2018.09) / Мардар М.Р., Статєва М.С.; 

власник ОНАХТ. № u201809329; заявл. 

13.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

2. Композиція інгредієнтів для каші 

миттєвого приготування: пат. на корисну 

модель 132729 Україна: МПК A23L7/00 

(2018.09) / Мардар М.Р., Статєва М.С.; 

власник ОНАХТ. № u201809331; заявл. 

13.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

3. Композиція інгредієнтів для каші 

миттєвого приготування: пат. на корисну 

модель 132733 Україна: МПК A23L7/00 

(2018.09) / Мардар М.Р., Статєва М.С.; 

власник ОНАХТ. № u201809341; заявл. 

13.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

4. Композиція інгредієнтів для каші 

миттєвого приготування: пат. на корисну 

модель 132730 Україна: МПК A23L7/00 

(2018.03) / Мардар М.Р., Статєва М.С.; 

власник ОНАХТ. № u201809332; заявл. 

13.09.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

5. Композиція інгредієнтів для каші 

швидкого приготування : пат. на корисну 

модель 131725 Україна: МПК A23L7/00 

(2018.08) / Мардар М.Р., Статєва М.С.; 

власник ОНАХТ. № u201808401; заявл. 

1.08.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 5. 

 

11.  Найважливіші публікації за останні 5 

років  

Статті у фахових виданнях 

1. Mardar M., Khrupalo M., Stateva M. The 

marketing research of military service 

people’s consumer preferences of dry 

product packages and ways of their 

improvement //Харчова наука та 

технологія.  2018. Т. 12. №. 1 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.834 

2. Mardar M. Modern technology of production 

and strategy of promotion of new cereal 

products on ukrainian consumer market / M. 

Mardar, А. Yegorova, I. Ustenko, M. 

Stateva, T. Cherevaty // Харчова наука і 

технологія. 2018. Т. 12, Вип. 2. С. 89-99.  

DOI https://doi.org/10.15673/fst.v12i2.941 

3. Mardar, M., M. Stateva, Yegorova А., G. 

Evdokimova, I.  Ustenko, і S. Masanski.  

Microbiota of instant cereals and its change 

http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.834
https://doi.org/10.15673/fst.v12i2.941


during storage // Харчова наука і 

технологія. 2019. Т. 13, Вип. 1. С. 114-121  

DOI https://doi.org/10.15673/fst.v13i1.1336 

4. Mardar M.  Comparative analysis of field 

ration for military personnel of the ukrainian 

army and armies of other countries 

worldwide/ M. Mardar, M. Hkrupalo, M. 

Stateva // Харчова наука і технологія. 

2017.Т. 11, Вип. 1. С. 17-25.  DOI: 

http://dx.doi.org/10.15673/fst.v11i1.293 

5. Жигунов Д. О. и др. Розширення 

асортименту багатокомпонентних 

сумішей на основі зернових пластівців 

//Наукові праці ОНАХТ. 2017. №. 48. 

Науково-популярні статті та доповіді 

на конференціях 

1.Мардар М.Р. Статєва М.С. Аналіз 

споживчих переваг та шляхи вдосконалення 

асортименту набору сухих продуктів для 

військовослужбовців. //Економічні та 

соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття. Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції 11-13 жовтня 2018 р. Одеса: 

Одеська національна академія харчових 

технологій, 2018. с. 102-104 c. 

2. Мардар М.Р. Статєва М.С. Устенко И.А. 

Применение принципов НАССР при 

производстве каш быстрого приготовления. 

Тезисы. «Инновационное развитие пищевой, 

легкой промышленности и индустрии 

гостеприимства», посвященной 60-летию 

Алматинского  технологического  

университета (г. Алматы 6-7 октября 2017 

года)- с. 137-139 

3. Статєва М.С. Применение QFD – 

методологии при разработке каш быстрого 

приготовления// Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и 

перспективы: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. студентов и молодых ученых 

(Минск, 2-3 марта 2017 г.) – С.244-245 

4. Сборник научных трудов ХI 

Международной  научной конференции 

студентов и аспирантов "Техника и 

технология пищевых производств" 2020. г. 

Магилев. Тема доклада: SWOT-АНАЛИЗ 

ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО 

ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ СПЕЛЬТЫ (в соав. 

с Мардар М.Р. ).  

5.78 наукова конференція викладачів 

https://doi.org/10.15673/fst.v13i1.1336
http://dx.doi.org/10.15673/fst.v11i1.293


академії ОНАХТ тема "Концепція образу 

продукції в рекламі у відповідності з 

споживчими потребами і запитами." Мардар, 

М. Р., І. А. Устенко, and М. С. Статєва. 

(2018). 282-283 

Методичні видання 

1.Методичні вказівки для проведення 

практичних занять з дисципліни «Маркетиг 

ГРС перший модуль» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», ступеня бакалавр денної і заочної 

форм навчання, / Укл. Черевата Т.М., Статєва 

М.С., Значек Р.Р – Одеса, ОНАХТ, 2020. – 30 

с. 

2. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять з дисципліни «Маркетиг 

ГРС другий модуль» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», ступеня бакалавр денної і заочної 

форм навчання, / Укл. Черевата Т.М., Статєва 

М.С., Значек Р.Р – Одеса, ОНАХТ, 2020. – 30 

с. 

3. Методичні вказівки для самостійної 

роботи з дисципліни «Маркетиг ГРС» за 

темою «Маркетингові інструменти 

просування готелю або ресторану» для 

студентів студентів 241 «Готельно-

ресторанна справа», ступеня бакалавр денної 

і заочної форм навчання, / Укл. Черевата 

Т.М., Статєва М.С., Значек Р.Р – Одеса, 

ОНАХТ, 2020. – 15 с. 

3. Методичні вказівки для виконання 

індивідуальної робот з дисципліни 

«Організація торгівлі» для студентів 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», ступеня бакалавр 

денної і заочної форм навчання / укл. Кручек 

О.А., Ковалів І.О., Статєва М.С. – Одеса:  

ОНАХТ, 2020. – 21с.  

5. Методичні вказівки для практичних робіт 

дисципліни «Організація торгівлі» для 

студентів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», ступеня бакалавр денної і 

заочної форм навчання / укл. Кручек О.А., 

Ковалів І.О., Статєва М.С. – Одеса:  ОНАХТ, 

2020. – 50 с.  

6. Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з курсу «Комерційна 

діяльність» для студентів факультету 

менеджменту, маркетингу та логістики 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 



 

 

 

та біржова діяльність» денної  та заочної 

форм  навчання / Укладачі: Черевата Т.М., 

Статєва М.С., Ковалів І.О. – Одеса: ОНАХТ, 

2020. – 45 с. 

7. Методичні вказівки для виконання 

індивідуальної робот з курсу «Комерційна 

діяльність» за темою «Роздрібні торговельні 

підприєхмства і їх імідж» для студентів 

факультету менеджменту, маркетингу та 

логістики спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» денної  та заочної форм  

навчання / Укладачі: Черевата Т.М., Статєва 

М.С., Ковалів І.О. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 

25 с.  

12. Діяльність у спеціалізованих установах 

за останні 5 років  

1. Асоційований член Української асоціації з 

розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

(УАРМБО) 

13. Інформація, що підтверджує володіння 

мовою викладання на належному рівні  

 

- 


