
1. Прізвище, ім’я, по-

батькові 
ШЕКЕРА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 

2. Напрями наукових 

досліджень 

Науково-практичні аспекти інвестиційно-інноваційної політики та 

проєктної діяльності на підприємствах 

Захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) на тему «Управління інвестиційною діяльністю 

підприємств харчової промисловості в умовах економічної 

нестабільності». 

Відповідальний виконавець наукової тематики в межах тематики 

науково-дослідної діяльності кафедри економіки промисловості 

«Сталий розвиток та економічна безпека агропродовольчої сфери» 

(номер державної реєстрації №0114 U005039), а також виконавець в 

межах теми наукової школи навчально-наукового інституту 

прикладної економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна Одеської 

національної академії харчових технологій «Забезпечення 

функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та 

суб'єктів господарської діяльності». Особистий внесок полягає в 

обґрунтуванні теоретичних, методичних та прикладних засад 

удосконалення механізмів управління інвестиційною діяльністю 

підприємств харчової промисловості в умовах економічної 

нестабільності. 

3. Досвід іншої (не 

науково-

педагогічної) роботи 

- диспетчер учбового відділу навчального-методичного центру 

організації навчального процесу ОНАХТ МОНмолодьспорт України 

(лютий 2012- вересень 2012) 

- диспетчер учбового відділу ОНАХТ Міністерства освіти і науки 

України (вересень 2012 – серпень 2014) 

- методист учбового відділу ОНАХТ МОН (серпень 2014-серпень 

2018) 

- методист навчально-методичного центру забезпечення якості 

вищої освіти ОНАХТ МОН (серпень 2018-січень 2019) 

- методист ІІ категорії навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти ОНАХТ МОН (лютий 2019 – лютий 

2020) 

4. Найважливіші 

публікації за останні 

5 років  

Монографії, розділи у монографіях 

1) Шекера С.С. Програмні засоби автоматизації облікового 

процесу: переваги та недоліки. Науково-методичні аспекти обліково-

аналітичної системи підприємства: монографія за загальною 

редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Немченко, 

Одеса «Фенікс» -2016, 352 ст. Фіксований внесок – 267-271, 346-349 

ст, без співавторства. (0,37 д.а.) 

2) Шекера С.С. Кластерні моделі підвищення адаптивності 

економіки. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та 

практика: монографія за редакцією доктора економічних наук, 

професора О.І. Павлова, Одеса «Астропринт» -2016, 171 ст. 

Фіксований внесок – 112-117 ст у співавторстві з ст. викл. Фрум 

О.Л.(0,19 д.а., власний внесок 0,18 д.а.) 

 

Статті у наукових фахових виданнях України та статті в 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних 

1) Шекера С.С. Інвестиційна стратегія підприємств харчової 

промисловості. Економічна та продовольча безпека України. - 

[Збірник наукових праць]. Одеса, 2016. Том 4, випуск 3. С 70-77. (0,42 

д.а). 

2) Шекера С.С., Радіонова А.К.. Тенденції розвитку 

українського ринку консервної промисловості в сучасних умовах 

України. Економічна та продовольча безпека України. - [Збірник 



 

наукових праць]. Одеса, 2017. Том 5, випуск 3-4. С 50-54 (0,26 

д.а.).(Особисто автору належить дослідження стану та тенденції 

розвитку українського ринку консервної промисловості – 0,2 д.а.). 

3) Шекера С.С., Радіонова А.К. Аналіз українського ринку 

сільськогосподарської продукції на прикладі зернових і зернобобових 

та тенденції його розвитку в сучасних умовах. Економічна та 

продовольча безпека України. - [Збірник наукових праць]. Одеса, 

2017. Том 5, випуск 1. С 32-38 (0,31 д.а.).(Особисто автору належить 

дослідження стану та тенденції розвитку українського ринку 

консервної промисловості – 0,25 д.а.). 

4) Шекера С.С. Державне регулювання інвестиційної 

діяльності в Україні та на підприємствах консервної галузі. 

Український журнал прикладної економіки. – 2018.– Том 3 .– № 4 .– 

С. 117-124.(журнал представлено у міжнародній наукометричній базі 

даних IndexCopernicus)(0,31д.а) 

5) Шекера С.С. Напрями орієнтирів розвитку інвестиційно-

інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості. 

Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 47-52. 

(журнал представлено у міжнародній наукометричній базі даних: 

IndexCopernicus) (0,30 д.а.). 

 

Матеріали конференцій: 

1) Шекера С.С. Математичний метод аналізу ієрархій: модель 

ієрархії для прийняття рішень в економіці. Економічні та соціальні 

аспекти розвитку України на початку ХХІ століття: матеріали VI 

міжнародної науково-практичної конференції (11-13 жовтня 2018 р.) 

Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса. 2018 р 

(0,12 д.а.) 

2) Удовиця О.Ф., Шекера С.С. Механізми безконфліктних 

комунікацій на підприємствах туристичного бізнесу України. Сучасні 

аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції 

розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Аланія; Туреччина, 07 жовтня 2020 р. (0,2 д.а., особистий внесок 0,1 

д.а.) 

5. Посилання: 

- Orcid 

- ResearcherID 

- Scopus ID 
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https://orcid.org/0000-0002-1099-3953?lang=ru

