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Вчене звання: професор кафедри прикладної економіки, атестат ПР № 005318 

від 18 квітня 2008 р. 

Підвищення кваліфікації: Національна металургійна академія України (17 

жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-

1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ. 

Керівник НДР «Розробка організаційно-економічних механізмів забезпечення 

сталого розвитку гірничодобувних підприємств та регіонів» (номер 

держреєстрації 0112U004202, 2012-2013 рр.); «Наукова розробка 

інноваційних технологічних та управлінських рішень експлуатації родовищ 

корисних копалин та їх оптимізація за критеріями еколого-економічної 

ефективності» (номер держреєстрації 0114U003924, 2014-2016 р.). Керівник 

НДР 0117U000819 «Інвестиційний, організаційний та дистрибуційний 

аспекти підприємницьких проектів освоєння нових родовищ корисних 
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Наукові роботи 
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уранового виробництва. Економічний простір. 2017. №127. С. 214-223.  
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можливого використання території сховищ відходів уранового виробництва. 

Економічний вісник НГУ. 2018. №1. С. 167-173.  

Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Економічне стимулювання, планування та 

організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим 

користувачам. Економічний простір. 2018. №130. С. 200-212.  

Vagonova O., Arzhevichev V., Сherkashchenko O. Economic consequences of 

disposing radioactive wastes of fuel-and-power cycle enterprises. – Energy Saving 

and Efficiency: Advanced Engineering Forum. Volume 25. 2017. Trans Tech 

Publications Ltd, Zurich. S. 64-70. (Індексується у Index Copernicus). 

Матеріали конференцій 

Аржевічев Д. В. Економічне обґрунтування пріоритетних напрямків 

можливого використання території сховищ з радіаційно-небезпечними 

відходами. Прикладна економіка - від теорії до практики: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 

р.) Тернопіль, ТНЕУ, 2017. С. 188-191. 
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Olesia. Economic Consequences of Disposing Radioactive Wastes of Fuel-and-

power Cycle Enterprises.  Materials of the International Scientific & Practical 

Conference «Energy Efficiency, and Energy Saving 2017»; November 16-17, 

2017, Ministry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. 

Dnipro: NMU, 2017. P. 59. 

Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Соціально-економічні наслідки захоронення 

відходів уранового виробництва. Суспільство, релігія, культура, наука, 

техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України 

і Польщі: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. Запоріжжя. 2017. С. 

212-214.  

Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Економічна оцінка наслідків можливих аварій 

на сховищах відходів уранового виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії 
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Д.е.н. Вагонова Олександра Григорівна 
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«Організація нормування праці в машинобудуванні»; інженер-економіст. 

Доктор економічних наук, 08.07.01 – Економіка промисловості,  диплом ДД 

№005172 від 4 липня 2006 р.,  

Вчене звання: професор кафедри прикладної економіки, атестат ПР № 005318 

від 18 квітня 2008 р. 

Підвищення кваліфікації: Національна металургійна академія України (17 

жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-

1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ. 

Керівник НДР ЕФ-109 « Інноваційні інструменти капіталізації у забезпеченні 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання» (2013-2016 рр.) 

Керівник НДР ЕФ-155 «Наукова розробка інноваційних технологічних та 

управлінських рішень експлуатації родовищ корисних копалин та їх 

оптимізація за критеріями еколого-економічної ефективності» (2014-2016 

рр.). 

ЕФ-157 "Удосконалення засад управління інноваційною діяльністю 

промислових підприємств в умовах низького рівня їх інноваційної 

активності" Керівник теми: д.е.н., проф. Вагонова О.Г. Виконавці: к.е.н., доц. 

Терехов Є.В., к.е.н., доц. Тимошенко Л.В., доц. Горпинич О.В., асп. Бєклєшов 

Д.О. 

Головний редактор іноземного рецензованого наукового видання 

«Управлінський розвиток промислових регіонів», англійською мовою 

https://www.scientific.net/AEF.22/book. і «Енергоефективність та 

енергозбереження, соціальні, екологічні, технологічні проблеми», (видані у 

Швейцарії). 

Заступник головного редактора наукового фахового видання «Економічний 

вісник НГУ», який включено до переліку наукових фахових видань України. 

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Науковий вісник 

НГУ» (Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index 

Copernicus Journal Master List та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів 

періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, 

реферується в базі даних „Україніка наукова“). 

Наукові роботи 

Вагонова О.Г. 
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Vagonova O. Evaluation of the Innovation Potential of anIndustrial Enterprise / J. 

Skonieczny, O. Vagonova, A. Vilyanskiy // Advanced Engineering Forum, Vol. 

22.- Trans Tech Publications Ltd . 2017. Р 143-150 

Вагонова О.Г. Чинники операційного планування підприємницької діяльності 

промислового підприємства / О.Г. Вагонова, Прокопенко В.І., Досужий В.С. // 

Економічний вісник. 2017. №3. С.109-119. 

Вагонова О.Г Досужий В.С Ефективність кредитування підприємницьких 

проектів як чинник привабливості їх реалізації. Економічний простір . 2017. 

№ 128. С. 167-180. 

Вагонова О. Г., Бєклєшов Д. О. Фактори інноваційного відтворення основних 

засобів підприємства в сучасних умовах. Економічний вісник. № 3 (71), 2020. 

С. 160-175. 

Матеріали конференцій 

Вагонова О.Г., Бєклєшов Д.О. Економічна діяльність як чинник ефективності 

інноваційного відтворення основних засобів підприємства. Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: 

проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 

Вагонова О.Г., Бєклєшов Д.О. Формування механізму ефективного 

регулювання та управління економічною діяльністю підприємств. Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: 

проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 

Бєклєшов Д.О. Роль малих підприємств в інноваційному розвитку економіки. 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможна модель 

інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 

р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. 

Кропивницький : ЦНТУ, 2020.  С. 109-111. (науковий керівник: Вагонова О. 

Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка»). 

3. Госалов Сергій 

Анатолійович 

Тема: «Удосконалення 

методів управління 

інвестиційною 

діяльністю 

Д.е.н. Вагонова Олександра Григорівна 

Освіта: Дніпропетровський гірничий інститут ,1990 р., за спеціальністю 

«Організація нормування праці в машинобудуванні»; інженер-економіст. 

Доктор економічних наук, 08.07.01 – Економіка промисловості,  диплом ДД 

№005172 від 4 липня 2006 р., тема «Економічні проблеми підтримання 

потужності та інвестування вугільних шахт України». 

Вагонова О.Г. 
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машинобудівного 

підприємства» 

Вчене звання: професор кафедри прикладної економіки, атестат ПР № 005318 

від 18 квітня 2008 р. 

Підвищення кваліфікації: Національна металургійна академія України (17 

жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-

1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ. 

Керівник НДР 0117U000819 «Інвестиційний, організаційний та 

дистрибуційний аспекти підприємницьких проектів освоєння нових родовищ 

корисних копалин» (2017-2018 рр.). 

ЕФ-159 "Розвиток системи управління інвестиційною діяльністю 

промислових підприємств в аспекті підвищення ефективності виробництва" 

Виконавці: к.е.н., доц. Терехов Є.В., к.е.н., доц. Романюк Н.М., к.е.н., доц. 

Касьяненко Л.В., асп. Госалов С.А. 

Головний редактор іноземного рецензованого наукового видання 

«Управлінський розвиток промислових регіонів», англійською мовою 

https://www.scientific.net/AEF.22/book. і «Енергоефективність та 

енергозбереження, соціальні, екологічні, технологічні проблеми», (видані у 

Швейцарії). 

Заступник головного редактора наукового фахового видання «Економічний 

вісник НГУ», який включено до переліку наукових фахових видань України. 

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Науковий вісник 

НГУ» (Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index 

Copernicus Journal Master List та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів 

періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, 

реферується в базі даних „Україніка наукова“). 

Наукові роботи 

Вагонова O.Г., Касьяненко Л.В. Соціально-економічні аспекти інвестиційної 

діяльності підприємств в сфері охорони праці. Науковий вiсник НГУ. № 2, 

2014. С. 139-145. (Scopus) 

Вагонова О.Г., Романюк Н.М Economic justification stages of the investment 

project  of mining and processing enterprise. Науковий вiсник НГУ. № 3(141), 

2014. С. 159-164. (Scopus) 

Вагонова О.Г., Волотковська Ю.О. Методика оцінки ефективності інвестицій 

в утилізацію вугільних териконів. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. № 1 (69). Ч. 2. 2015. С. 135-139. 

Вагонова О.Г., Досужий В.С. Ефективність кредитування підприємницьких 



проектів як чинник привабливості їх реалізації. Економічний простір. № 128, 

2017. С. 167-180. 

Вагонова О. Г., Госалов С. А., Терехов Є. В. Особливості здійснення 

інвестиційної діяльності підприємств сфери промислового виробництва. 

Економічний вісник. № 3 (71), 2020. С. 144-151. 

Матеріали конференцій 

Вагонова О.Г. Методичні підґрунтя активізації підприємницької діяльності 

машинобудівних підприємств / О.Г. Вагонова, В.С. Досужий / Модернізація 

та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та практичні 

аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Одеса, 18 серпня 2018 р.) / ГО «Центр 

економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. – С. 53-58. 

Вагонова О.Г., Госалов С. А. Методичні аспекти оцінки інвестиційних 

рішень на машинобудівному підприємстві. Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії 

та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 

Вагонова О.Г., Госалов С. А. Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності 

машинобудівних підприємств в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та 

практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 

Госалов С. А. Методичні аспекти вдосконалення механізму регулювання 

обсягів інвестицій в адміністративному регіоні Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку 

економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки 

України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 

– С. 117-121. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач 

кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

4. Госалова Світлана 

Валеріївна 

Тема: «Удосконалення 

теоретико-

методологічних основ 

розвитку промислового 

підприємства на 

Д.е.н. Вагонова Олександра Григорівна 

Доктор економічних наук, 08.07.01 – Економіка промисловості,  диплом ДД 

№005172 від 4 липня 2006 р.,  

Вчене звання: професор кафедри прикладної економіки, атестат ПР № 005318 

від 18 квітня 2008 р. 

Підвищення кваліфікації: Національна металургійна академія України (17 

жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-

Вагонова О.Г. 

https://scholar.google.com.ua/citati

ons?user=vdlZyM4AAAAJ&hl=ru 



інноваційних підходах» 1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ. 

Керівник НДР ЕФ-109 « Інноваційні інструменти капіталізації у забезпеченні 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання» (2013-2016 рр.) 

Керівник НДР ЕФ-155 «Наукова розробка інноваційних технологічних та 

управлінських рішень експлуатації родовищ корисних копалин та їх 

оптимізація за критеріями еколого-економічної ефективності» (2014-2016 

рр.). 

ЕФ-158 "Формування механізму управління інноваційною діяльністю 

підприємств в умовах розвитку інформаційного суспільства"  Керівник теми: 

д.е.н., проф. Вагонова О.Г. Виконавці: к.е.н., доц. Терехов Є.В., доц. 

Горпинич О.В., к.е.н., доц. Романюк Н.М., асп. Госалова С.В. 

Головний редактор іноземного рецензованого наукового видання 

«Управлінський розвиток промислових регіонів», англійською мовою 

https://www.scientific.net/AEF.22/book. і «Енергоефективність та 

енергозбереження, соціальні, екологічні, технологічні проблеми», (видані у 

Швейцарії). 

Заступник головного редактора наукового фахового видання «Економічний 

вісник НГУ», який включено до переліку наукових фахових видань України. 

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Науковий вісник 

НГУ» (Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index 

Copernicus Journal Master List та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів 

періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, 

реферується в базі даних „Україніка наукова“). 

Наукові роботи 

Вагонова О.Г. Визначення основних мотивів плинності кадрів на 

підприємствах в сучасних умовах господарювання / О.Г. Вагонова, 

В.В.Досужий // Економічний вісник НГУ. – 2015. – № 3 (50). – С. 134–141. 

Вагонова O.Г. Аnalytical decomposition model of the indicator of corporate 

management quality and effectiveness/ O.Г. Вагонова, Е.М. Вакульчик, Е.В. 

Протасова// Науковий вiсник НГУ. – 2016 - № 6– С. 157 – 164 (Scopus) 

Вагонова О.Г. Чинники операційного планування підприємницької діяльності 

промислового підприємства / О.Г. Вагонова, Прокопенко В.І., Досужий В.С. // 

Економічний вісник. – 2017. – №3. – С.109-119. 

Вагонова О.Г Ефективність кредитування підприємницьких проектів як 

чинник привабливості їх реалізації  / О.Г. Вагонова, Ю.О Досужий В.С // 



Економічний простір . – 2017. – № 128 – С. 167-180 

Вагонова О.Г. Шашенко О.О.Управління процесом формування виробничих 

витрат на гірничодобувному підприємстві //Наукові засади формування та 

використання економічного потенціалу: колективна монографія; за 

заг.ред.В.Я. Швеця, в.м. Соловйова . – Д.:НГУ, 2014. – С.359 

Вагонова О. Г., Госалова С. В., Терехов Є. В. Сучасний стан інноваційної 

діяльності на промислових підприємствах України. Економічний вісник. № 3 

(71), 2020. С. 189-196. 

Матеріали конференцій 

Вагонова О.Г., Госалова С. В. Зміст інноваційної активності промислового 

підприємства в сучасних економічних умовах. Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії 

та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 

Вагонова О.Г., Госалова С. В. Інноваційна складова економічного розвитку 

промислового підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. 

Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 

Госалова С. В. Обґрунтування оцінки економічної ефективності 

впровадження проектів нової технології. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки 

України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки України, 

Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 121-

124. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач кафедри 

прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

5. Водоп'ян Артем 

Вікторович 

Тема: «Економічне 

обґрунтування методів 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства» 

Д.е.н. Вагонова Олександра Григорівна 

Доктор економічних наук, 08.07.01 – Економіка промисловості,  диплом ДД 

№005172 від 4 липня 2006 р.,  

Вчене звання: професор кафедри прикладної економіки, атестат ПР № 005318 

від 18 квітня 2008 р. 

Підвищення кваліфікації: Національна металургійна академія України (17 

жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-

1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ. 

ЕФ -156 "Обґрунтування економічних засад та практичного інструментарію 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації 

Вагонова О.Г. 

https://scholar.google.com.ua/citati

ons?user=vdlZyM4AAAAJ&hl=ru 



ринків  та посилення впливу регіональної складової на формування 

конкурентних переваг суб'єктів господарювання" Керівник теми: д.е.н., проф. 

Вагонова О.Г. Виконавці: к.е.н., доц. Терехов Є.В., к.е.н., доц. Тимошенко 

Л.В., к.е.н., доц. Романюк Н.М., асп. Водоп'ян А.В. 

Головний редактор іноземного рецензованого наукового видання 

«Управлінський розвиток промислових регіонів», англійською мовою 

https://www.scientific.net/AEF.22/book. і «Енергоефективність та 

енергозбереження, соціальні, екологічні, технологічні проблеми», (видані у 

Швейцарії). 

Заступник головного редактора наукового фахового видання «Економічний 

вісник НГУ», який включено до переліку наукових фахових видань України. 

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Науковий вісник 

НГУ» (Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index 

Copernicus Journal Master List та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів 

періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, 

реферується в базі даних „Україніка наукова“) 

Наукові роботи 

Вагонова O.Г. Conceptual bases of haul trucks competitivessormation for rocks 

transportation in open-cut mining / O.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко, 

Л.А.Бондаренко // Науковий вiсник НГУ. – 2017 - №1 – С. 119 – 127 (Scopus) 

Вагонова О.Г. Визначення основних мотивів плинності кадрів на 

підприємствах в сучасних умовах господарювання / О.Г. Вагонова, 

В.В.Досужий // Економічний вісник НГУ. – 2015. – № 3 (50). – С. 134–141. 

Вагонова О.Г. Економічна ефективність експлуатації вітчизняних 

автосамоскидів  на кар’єрах як чинник підвищення їхньої 

конкурентоспроможності / О.Г. Вагонова, Л.А.Бондаренко. // Ефективна 

економіка. – 2015. – № 1– С. 126-134. 

Вагонова О.Г. Економічна ефективність експлуатації вітчизняних 

автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення їхньої 

конкурентоспроможності [Електронний ресурс] /О.Г. Вагонова, Л.А. 

Бондаренко // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – 13. 

Вагонова О.Г. Методичний підхід до формування конкурентних переваг 

кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів / О.Г. 

Вагонова, Л.А. Бондаренко // Економічний вісник НГУ. – 2015. – № 3. – С. 83-

91 



Вагонова О.Г. Систематизація показників якості автомобілів, що визначають 

їхню конкурентоспроможність / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко // Сучасні 

тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : 

колективна монографія; за заг.ред. С.Б. Довбні. – Д.: ЛІРА, 2016. – С.132-149. 

Вагонова О.Г.Конкурентоспроможність вітчизняних кар’єрних 

автосамоскидів : монографія / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко – Дніпро: НГУ, 

2017. – 255 с. 

Матеріали конференцій 

Вагонова О.Г., Думінська Д. Наукове узагальнення досвіду роботи 

автозаводів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції. Матеріали 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: 

проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 

Вагонова О.Г., Водоп’ян А. В. Сучасні підходи до формування 

конкурентоспроможності підприємств. Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та 

практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 

Вагонова О.Г., Водоп’ян А. В. Прикладні аспекти управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та 

практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 

Водоп’ян А. В. Мале підприємництво як чинник регіонального розвитку. 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможна модель 

інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 

р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. 

Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 114-117. (науковий керівник: Вагонова О. 

Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка»). 

 


