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Кафедра міжнародної економіки заснована в січні 2003 року і є однією з наймоло-

дших кафедр нашої академії. Початок її роботи збігся в часі з економічним розвитком
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України як незалежної держави, яка прагнула інтегруватись у світовий економічний
простір та модернізувати промисловий і будівельний потенціал, у тому числі на регіональному рівні. Саме ці обставини й зумовили відкриття в будівельному виші профільної
кафедри міжнародної економіки.
Її безперервним керманичем із часів заснування й до сьогодні є д. е. н., проф. Юлія
Валеріївна Орловська. Вона як фахівець –
будівельник (закінчила ДІБІ у 1985 році), і
економіст (з 1993 р. – к. е. н., Центральний
науково-дослідний інститут економіки та
управління в будівництві Держбуду РФ) разом із командою однодумців почала активну
діяльність із навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
Це сьогодні д. е. н., Юлія Валеріївна є
знаним науковцем, досвідченим викладачем

та керівником кафедри, яка опублікувала
понад 150 наукових праць, у тому числі 12
монографій, вісім навчальних посібників, із
яких три - з Грифом МОНУ; є головним
редактором фахового збірника наукових праць;
членом підкомісії науково-методичної ради
МОН України з розроблення стандартів вищої
освіти; має академічні та урядові нагороди;
вільно володіє та викладає іноземними мовами.
А в той час, коли зароджувалась спеціальність
«Міжнародна економіка» (наразі «міжнародні
економічні
відносини»),
Ю. В. Орловська
готувала до захисту докторську дисертацію та
розпочинала
роботу
над
формуванням
дієздатного колективу кафедри, який міг би
стати командою однодумців і щодо
впровадження інноваційних методів навчання, і
щодо організації наукових досліджень та
популяризації їх результатів.

У цей період становлення незмінним
наставником та помічником завідувача була
Валентина Іванівна Дженкова к. е. н., доц.,
єдиной на момент заснування кафедри була
спеціалістом з профільної спеціальності.
Вона докладала багато зусиль, або в
залучити талановитих студентів до наукових
досліджень. У 1985 році Валентина Іванівна

захистила дисертацію на тему «Закон
планомірності, особливості його дії та
використання у світовому господарстві» в
Київському
державному
університеті
ім. Т. Г. Шевченка та всіляко сприяла як
появі у ПДАБА академічної спеціальності
«Міжнародна економіка» та економічного
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ництво та регіональний розвиток у глобальній економічній системі». Особливістю розвитку наукової школи став активний пошук
вирішення
економічних
та
екологоекономічних проблем як наднаціонального
(глобальна економіка та економіка ЄС зокрема), так і локального (регіонального) рівня.
З одного боку, комплексна тематика досліджень кафедри виходить зі слідування відомому в наукових колах лозунгу «Думай
глобально, дій локально!». З іншого боку,
практично-утилітарний зміст досліджень
зводиться до простих вимог: на кафедрі мають працювати кандидати наук як із регіональної економіки (спеціалізація керівника наукової школи проф. Ю. В. Орловської), так і
з міжнародної економіки (кадрові вимоги акредитації спеціальності), причому окремий
акцент у дослідженнях має робитися на будівельній специфіці нашої академії. Саме тому
проф. Ю. В. Орловська як науковий керівник
аспірантів підготувала вісім кандидатів наук,
з яких чотири – зі спеціальності 08.00.02
«Світове господарство та міжнародні економічні відносини» та чотири – зі спеціальності
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
Можна сказати, що розвиток наукової
школи кафедри міжнародної економіки
відбувається в певній науковій дихотомії:
вивчення
суті,
динаміки,
характеру
економічних процесів і явищ на «мега-»
(міжнародному) та «мезо-» (регіональному)
рівнях.
У результаті з часом значно розширився
спектр основних напрямів наукових інтересів
викладачів кафедри – це проблеми розвитку
креативної
функції
глобальних
міст;
становлення постіндустріальної креативної
глобальної економіки; специфіка сталого
екологоузгодженого розвитку локальних та
регіональних економік в умовах глобалізації
та європейської інтеграції; економіка
зеленого будівництва в ЄС та Україні;
розвиток будівельної сфери та кластери
екологічного будівництва в Європейському
союзі та Україні; екологічні чинники
міжнародної конкурентоспроможності країн
ЄС; ревіталізація та структурна реновація
економіки старопромислових регіонів.

В. І. Дженкова
Відправним моментом формування наукової школи та свого роду стрижнем наукових інтересів кафедри став захист у 2004 році
докторської дисертації Юлії Валеріївни Орловської на тему: «Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний
розвиток», яка створила базу для подальших
досліджень у напрямах інвестиційних стратегій регіонального рівня (в тому числі щодо
екологічних інвестицій); сталого розвитку
соціоеколого-економічних систем; територіально-галузевих об’єднань сталого (зеленого) будівництва тощо.

Ю. В. Орловська
Саме в період 2005-2010 років відбувалася кристалізація наукових інтересів кафедри, яка зумовила до формування наукової
школи «Креативна економіка, зелене будів116
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європейського ринку будівельних послуг»
(науковий керівник проф. Ю. В. Орловська).
Успішності наукових досліджень сприяє
активна співпраця співробітників кафедри з
науковцями як вітчизняних, так і закордонних університетів, що відбувається в тому
числі в рамках академічної та наукової міжнародної мобільності.
Ця мобільність виникла ще на початку
2000-х років в рамках міжнародного американо-польсько-українського консорціуму поліпшення бізнес-освіти CEUME, членом якого в усі періоди його існування була наша
академія. Протягом 2000– 2005 років активними учасниками тренінгів вихідного дня та
літніх шкіл були викладачі кафедри проф.
Ю. В. Орловська, доц. О. В. Лантух, доц.
Г. В. Дугінець, ст. викладач О. А. Варламова.
Наприклад, проф. Ю. В. Орловська брала
участь у тренінгу «Навички написання наукових статей в міжнародному академічному
полі», що дало розуміння концептуально іншого підходу до оформлення результатів наукових досліджень та їх популяризації. Ці
знання стали в нагоді, коли у 2007 році Юлія
Валеріївна організувала перше в ПДАБА фахове видання з економіки – збірник наукових
праць «Економічний простір».
Наразі збірник вже двічі пройшов фахову перереєстрацію в МОН України, включений до вітчизняної бази «Українські наукові
журнали» та міжнародних наукометричних
баз “Index Copernicus”, “Google Scholar” та
інших.
Міжнародні наукові зв’язки кафедри із
часом розширювалися. У 2001 та 2005 роках
проф. Ю. В. Орловська виграла два гранти
CEUME-USAID на стажування у Вищій
школі економіки (м. Варшава, Польща, 2001)
та бізнес-школі Ваймер-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща, 2005) завдяки
тому, що успішно витримала науковоосвітній конкурс «Майбутні лідери МВА»
(всього 90 викладачів з усієї України!). Стажування не тільки дали нове навчальнометодичне підґрунтя для вдосконалення курсів рівня магістратури, а й дозволили проводити спільні наукові дослідження з польськими колегами у сфері децентралізації та посилення локальних економік в умовах європейської інтеграції.

У процесі наукової роботи за даними
напрямами аспіранти та здобувачі кафедри
вже захистили кандидатські дисертації:
 Г. В. Дугінець. Регулювання трансакційних витрат міжнародної економічної
інтеграції – к. е. н., 2007 (науковий керівник
проф. Ю. В. Орловська)
 О. О. Квактун.
Інвестиційноекологічна стратегія сталого розвитку регіону, 2010 (науковий керівник проф.
Ю. В. Орловська)
 В. С. Чала. Розвиток мегаполісів у
структурі європейської економіки, 2012 (науковий
керівник
проф.
В. І. Чужиков)
 К. В. Гончарова. Регіональна політика
формування кластерів екологоузгодженого
будівництва, 2013 (науковий керівник
проф. Ю. В. Орловська)
 І. Є. Рєліна. Регулювання міжнародної
міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації, 2013 (науковий керівник проф. Ю.
В. Орловська)
 Л. Г. Саркісян. Механізм регулювання
сталого еколого-економічного розвитку регіону, к. е. н., 2014 (науковий керівник
доц. Дугінець Г. В.)
 Т. Ю. Бойко. Кластерні ініціативи регіонального менеджменту підприємницької
діяльності (на прикладі будівельних кластерів), к. е. н., 2014 (науковий керівник
проф. Ю. В. Орловська)
 В. Є. Проскуркіна. Регіональна кластерна політика розвитку трубної промисловості України, 2014 (науковий керівник
проф. Ю. В. Орловська)
 М. С. Вовк. Екологічна компонента
міжнародної конкурентоспроможності країн
ЄС, 2015 (науковий керівник проф. Ю. В.
Орловська)
 Є. П. Морозова. Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної
галузі, 2015 (науковий керівник доц.
Г. В. Дугінець)
 С. О. Мащенко. Регіональна економічна політика у сфері енрегозбереження в
Україні, 2016 (науковий керівник доц.
Г. В. Дугінець)
У березні 2017 року в спецраді Київського національного економічного університету запланований захист дисертаційного дослідження Р. А. Алієва на тему: «Розвиток
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Кожне спілкування із закордонними колегами давало поштовх до нових наукових
досліджень. Так, у лютому 2007 р. проф.
Ю. В. Орловська
та
ст.
викладач
О. А. Варламова навчалися в Істборнській
школі англійської мови (Великобританія) і
одночасно мали можливість відвідати університет м. Портсмут. Серед цілої низки наукових шкіл Портсмутського університету
доволі відома наукова школа регіоналістики
(цей науковий напрям взагалі вельми поширений на наукових теренах Великобританії) і
тому д. е. н. з регіональної економіки Юлії
Валеріївні Орловській було що обговорити з
місцевими колегами. Обмін досвідом, дум-

ками тощо сприяли спільній публікації проф.
Ю. В. Орловської та проф. Д. Біббі (2007).
У цей же період були встановлені
довготривалі наукові відносини із фахівцями
Інженерно-економічного
факультету
Ризького технічного університету (м. Рига,
Латвія), які втілилися в організацію
міжнародної конференції «Пріоритети нової
економіки знань у ХХІ сторіччі», яка
щорічно, починаючи з 2011 року, проходить
наприкінці грудня у ПДАБА. Професор
Ризького
технічного
університету,
проф. Майя Шейнфілде входить до складу
редколегії
збірника
наукових
праць
«Економічний простір».

Важливу роль у зміцненні наукової
школи «Креативна економіка, зелене
будівництво та регіональний розвиток у
глобальній економічній системі» відіграв
заснований при кафедрі міжнародної
економіки Центр регіонального розвитку,
однією з цілей якого була концентрація
наукових
досліджень
економічного
факультету навколо ключових питань
національної та регіональної економіки,
мегаполісного розвитку, постіндустріальної
економіки та ролі в ньому креативних
галузей, навколо проблем підприємництва,
зокрема, в будівельній галузі, а також
проблем
міжнародного
бізнесу,
транснаціоналізації тощо.
Збільшення кількості досліджень у цих
та споріднених наукових напрямах зумовило
створення в 2009 році спеціалізованої вченої
ради, однією із засновників якої стала проф.,
Ю. В. Орловська. Наразі спеціалізована вчена

рада К 08.085.04 із захисту дисертацій на
здобуття
наукового ступеня кандидата
економічних наук із трьох спеціальностей
працює в ДВНЗ ПДАБА вже третю каденцію, а
Юлія Валеріївна є беззмінним заступником
голови.
Із самого початку свого заснування з
метою визначення обдарованої до наукових
досліджень молоді кафедра міжнародної
економіки організовує участь студентів у
наукових
конференціях,
конкурсах
дипломних
проектів,
конкурсах
Національної академії наук. Так, результатом
активної наукової роботи під керівництвом
проф.
Ю. В. Орловської
студенти
О. Костогриз та С. Коваленко у 2005 році
отримали першу премію НАН України за
роботу
«Глобальні
проблеми
якості
економічного зростання у реалізації моделі
сталого розвитку суспільства: соціальноекологічний
та
еколого-економічний
118
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аспекти», за результатами якої також була
опублікована низка наукових статей.
Подібні талановиті випускники кафедри
із часом поповнюють її склад. Так, нині
науково-викладацький склад кафедри на три
чтверті утворюють випускники спеціальності
«міжнародна економіки» та деяких інших
спеціальностей економічного факультету.
Як приклад, у 2004 році до аспірантури
вступила Квактун Олеся Олексіївна, що
закінчила
Придніпровську
державну
академію будівництва та архітектури у 2002
р. за спеціальністю «Фінанси», де і
познайомилася
з
викладачем
Ю. В. Орловською
та
захопилася
викладацьким
підходом
і
науковими
дослідженнями останньої (на той час Юлія
Валеріївна була доцентом кафедри фінансів
та кредиту ПДАБА).
І хоча з 2002 по 2004 рік О. О. Квактун
працювала на провідних посадах бізнесструктур Дніпропетровщини, захопленість
науково-викладацькою діяльністю її не
полишала, що й привело Олесю Олексіївну
до аспірантури ПДАБА. Поєднуючи наукові

дослідження з викладанням (з 2004 по
2007 рр. – аспірант, а з 2005 р. – асистент
кафедри міжнародної економіки), вона у
2010 р. захистила кандидатську дисертацію
на тему «Інвестиційно-екологічна стратегія
сталого розвитку регіону» та з 2011 р.
працює доцентом кафедри міжнародної
економіки.
Актуальні
теми
наукових
досліджень, які розробляють під її
керівництвом
магістри
спеціальності,
сприяли тому, що ці роботи зайняли призові
місця в конкурсах дипломних робіт МОНУ у
2015 та 2016 роках.
О. О. Квактун – член спеціалізованої
вченої ради К 08.085.04 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Олеся Олексіївна опублікувала понад 80
наукових та навчально-педагогічних праць, є
співавтором восьми монографій (у т. ч. однієї
зарубіжної) та двох навчальних посібників із
грифом МОНУ.

О. О. Квактун
2010-2013 роки можна назвати періодом
активного зростання наукової школи кафедри міжнародної економіки. Зародилися та
зміцнилися стосунки з вітчизняними науковими школами: Київського національного
економічного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Донецького економіко-гуманітарного
інституту, Донецького національного університету, Тернопільського національного еко-

Г. В. Дугінець
номічного університету та інших. Спілкування з колегами, поїздки на конференції,
наукові дискусії, підготовка та захист дисертацій та багато публікацій – це те, чим важливий згаданий період.
Саме у цей час на кафедрі захистила кандидатські дисертації більша частина викладацького складу. Успішним керівником дисертаційних
досліджень,
окрім
проф. Ю. В. Орловської, стала перша аспіра119
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державна академія будівництва та архітектури»
Кількісні та якісні показники як щодо
підготовки кадрів, у т. ч. вищої (наукової)
кваліфікації, так і щодо участі у конференціях різного роду та інтенсивності наукових
публікацій в Україні та за кордоном дозволили кафедрі міжнародної економіки стати
заслуженим переможцем рейтингу кафедр
ПДАБА у 2013 році.
Молоде покоління науковців кафедри
демонструє неабиякі успіхи як у вдосконаленні навчального процесу (серед іншого –
викладаючи професійні дисципліни англійською на французькою мовами), так і в наукових дослідженнях. Майже всі викладачі вільно володіють англійською та (або) французькою мовами, що забезпечує якісне навчання студентів відповідних проектних груп
академії, а також дає можливість плідної
співпраці з науковцями закордонних університетів.

нтка Юлії Валеріївни, доц., к. е. н. Ганна
Володимирівна Дугінець.
На разі вона особисто вже підготувала
трьох кандидатів наук, а з 2016 року к. е. н.,
доц. Г. В. Дугінець є докторантом Київського
національного
торговельно-економічного
університету.
Ганна Володимирівна опублікувала понад 120 наукових та навчально-методичних
публікацій, в т. ч. окремі підрозділи у чотирьох підручниках та навчальних посібниках
із грифом МОН, чотирьох колективних монографіях, 61 стаття у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз; чотири статті – у зарубіжних
виданнях; 29 матеріалів тез наукових конференцій. Доцент Г. В. Дугінець як керівник
дослідницько-академічного проекту отримала грант Єврокомісії (програма Жана Моне);
крім того, є членом спеціалізованої вченої
ради К 08.085.04 при ДВНЗ «Придніпровська

В. С. Чала
Наприклад, доцент кафедри Вероніка
Сергіївна Чала ще в студентський час, у
2008 році,
проходила
стажування
у
Страсбурзькому національному університеті
(Франція), при цьому поглиблено вивчаючи
протягом багатьох років й англійську мову.
Сьогодні Вероніка Сергіївна вільно володіє
англійською та спілкується французькою, а
також викладає економічні дисципліни
обома мовами.У 2012 році вона захистила
дисертацію на здобуття наукового звання
кандидата
економічних
наук
за
спеціальністю «Світове господарство та
міжнародні економічні відносини» (08.00.02)

в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана під
керівництвом д. е. н., проф. В. І. Чужикова.
Тема
дисертаційного
дослідження:
«Розвиток
мегаполісів
у
структурі
міжнародної економіки».
У 2015 році В. С. Чала отримала індивідуальний грант AUF BECO для проходження
наукового стажування французькою мовою у
Центрі європейських досліджень Ж. Моне в
Університеті ім. А. І. Куза, м. Ясси, Румунія.
За результатами стажування вона продовжила співпрацю з німецьким видавництвом
Lambert Academic Publishing, на замовлення
120
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якого опублікована друга англомовна монографія доц. В. С. Чалої.
Доцент В. С. Чала опублікувала понад 20
наукових праць, у тому числі дві монографії;
за останні п’ять років – 26 наукових праць, у
тому числі 10 у співавторстві зі студентами.
Науковці кафедри успішно користуються
фінансовою підтримкою українського уряду.
Так, у 2012 та 2013 роках у рамках спеціальної програми Кабінету Міністрів (программа 2201250) «Стажування викладачів,
аспірантів, молодих учених у провідних закордонних університетах» три викладачі нашої кафедри виграли грант на державне фінансування наукових досліджень за кордоном, а саме в Технічному університеті
TUBAF (м. Фрайберг, Німеччина). Це проф.
Ю. В. Орловська та доц. М. С. Вовк і
К. В. Гончарова. Останні двоє на той час
тільки готували кандидатські дисертації та
навчалися в аспірантурі.
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Тримісячне наукове стажування супроводжувалося частими зустрічами та дискусіями з колегами в зручних приміщеннях бібліотеки Технічного університету TUBAF, яка
має вільні доступи до визнаних у світі ресурсів статистики, економічної аналітики, – доступи, які є унікальними і в той же час досить
дорогими для науковців в Україні. В результаті кафедра й академія отримали суттєву
науково-технічну допомогу через трьох своїх
представників – викладачів кафедри міжнародної економіки.
Набутий досвід та робота над отриманими матеріалами дозволили молодим науковцям К. В. Гончаровій та М. С. Вовк посилити
свої наукові розробки та в найближчий час
успішно захистити дисертації (в 2013 та
2015 рр. відповідно).

К. В. Гончарова

М. С. Вовк
графії, опублікованої в м. Саарбрюкен ще під
час перебування Марти Сергіївни в Німеччині. Це монографія «Екологічні інвестиції в
конкурентній моделі розвитку регіонів», зареєстрована в Книжковій палаті Німеччини
(автори Ю. В. Орловська, О. О. Квактун,
М. С. Вовк).
Марта Сергіївна Вовк у 2010 р.
закінчила економічний факультет ПДАБА,
спеціальність «фінанси». З 2011 по 2014 рр.
була аспірантом кафедри міжнародної
економіки.
У
2015
році
захистила
кандидатську
дисертацію
на
тему
«Екологічна
компонента
міжнародної

Катерина Володимирівна Гончарова –
магістр із міжнародної економіки, випускниця кафедри 2009 року. Після захисту дисертації активно публікується, бере участь у наукових конференціях, у тому числі зі студентами. Катерина Володимирівна опублікувала
за останні п’ять років 13 наукових праць, є
співавтором двох навчальних посібників. Вільно володіє англійською мовою, викладає
нею та пише наукові праці.
Вагомим науковим результатом стажування в Технічному університеті TUBAF
к. е. н., доц. М. С. Вовк стала участь у підготовці самостійної частини колективної моно121
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конкурентоспроможності країн ЄС», а з
2016-го працює доцентом кафедри.
М. С. Вовк опублікувала понад 35
наукових та навчально-педагогічних праць, у
тому
числі
дві
монографії
та
один навчальний посібник. Марта Сергіївна
багато часу приділяє самовдосконаленню;
вільно володіє та викладає англійською
мовою.
Чи не найбільшим успіхом стажування в
Німеччині для проф. Ю. В. Орловської стало
підписання угоди про довгострокове науково-академічне співробітництво між ДВНЗ
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ПДАБА та Технічним університетом TUBAF
на рівні освітньо-наукових програм магістра
економічних спеціальностей (з українського
боку) та МВА-програм із міжнародного бізнесу (з німецького боку). В результаті тільки
за 2013 – 2015 роки захищено чотири подвійні дипломи випускниками кафедри: освітньо-наукового рівня магістра спеціальності
«міжнародна економіка» в ПДАБА та МВАдипломами з міжнародного бізнесу в
TUBAF.
Це
магістри
К. Васильєва,
А. Трубнікова, О. Близнюк, К. Грицайчук.

Молоді науковці кафедри (Чала В. С.,
Алієв Р. А, Мащенко С. О. та Вовк М. С.) на
успішному захисті наукового проекту Міністерства освіти і науки України
У 2016 році молоді науковці кафедри
(Гончарова К. В., Вовк М. С., Чала В. С.,
Мащенко С. О. та Алієв Р. А.) виграли конкурс наукових робіт Міністерства освіти і
науки України з такою сучасною темою:
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення
економічної політики зеленого житлового
будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» (наказ МОНУ
від 15.08.2016 р. № 973).
Враховуючи високу зацікавленість університетів України в цьому конкурсі та велику кількість заявок (432 проекти загалом),
великою мірою надихає той факт, що проект
молодих учених кафедри увійшов до 79, обраних для фінансування з державного бюджету (основний критерій відбору: відповідність актуальним науковим пріоритетам Європейської Комісії Горизонт-2020).
122

Перший МВА-диплом TUBAF
випускниці кафедри – магістра Ксенії
Васильєвої
До команди молодих викладачів кафедри, що стали переможцями конкурсу проектів молодих учених Кабінету Міністрів,
окрім названих вище к. е. н., доцентів
М. С. Вовк, В. С. Чалой та К. В. Гончарової,
увійшли також недавні випускники кафедри
та наймолодші її члени – к. е. н., доц. С. О.
Мащенко та аспірант Р. А. Алієв.
Світлана Олегівна Мащенко отримала
диплом магістра зі спеціальності «Міжнародна економіка» у 2012 році й одразу ж поступила до аспірантури ПДАБА. У 2015 році
успішно захистила кандидатську дисертацію
на тему «Регіональна економічна політика у
сфері енрегозбереження в Україні» та почала
працювати доцентом кафедри.
Постійно продовжуючи наукові дослідження, Світлана Олегівна суттєво допомагає колегам у популяризації результатів їх

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2016, № 10-11 (223-224)

наукових досліджень. Саме з її «легкої руки»
майже всі викладачі відкрили особисті сторінки в ресурсі Google Scholar і регулярно відстежують власні індекси цитування, а також
загальні індекси по групі молодих науковців.
Особисто вона опублікувала понад 20 наукових праць.
Руслан Абдулбасирович Алієв навчався в академії за спеціальністю «Міжнародна
економіка» з 2008 року. Після закінчення
першого курсу проходив лінгвістичне
стажування у м. Лондон (Великобританія).
Після відмінного закінчення навчання у
2012 році почав працювати економістом із
фінансової частини у будівельному ТОВ
«Алком», що зумовило вибір теми
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дисертаційного дослідження: «Розвиток
ринку будівельних послуг в ЄС». Паралельно
навчався в аспірантурі, яку успішно закінчив
у листопаді 2016 року міжкафедральним
науковим семінаром, на якому було
одностайно
проголосоване
рішення
рекомендувати дисертацію Р. А. Алієва для
подання в спеціалізовану вчену раду для
захисту.
Опублікував 15 науково-педагогічних
праць, в т.ч. одна колективна монографія; сім
наукових статей у фахових виданнях. Участь
у п’ятьох міжнародних конференціях, у т. ч
одна – за кордоном. Вільно володіє та
викладає англійською мовою.

С. О. Мащенко

Р. А. Алієв
закордонними вченими; статті іноземними
мовами (англійською та французькою).
Також результати наукових досліджень
регулярно доповідаються на міжнародних та
всеукраїнських
науково-практичних
конференціях та публікуються у вигляді
статей, монографій та підручників (див.
список літератури).
На сьогодні характерними рисами, які
визначають діяльність кафедри міжнародної
економіки, є: динамічність, інноваційність,
креативність. Накопичений досвід, високий
професіоналізм викладачів і співробітників,
динаміка розвитку, реальна внутрішня і
міжнародна
конкурентоспроможність
випускників дозволили кафедрі стати
провідним центром підготовки кадрів у сфері
міжнародних
економічних
відносин
Дніпропетровського регіону.

У цілому за період свого існування кафедра налагодила наукові зв'язки з ученими
Польщі (м. Краків, Новий Сонч, Варшава,
Ольштин), Великобританії (м. Портсмут),
Німеччини (м. Фрайберг), Румунії (м. Ясси)
щодо досліджень проблем регіонального та
локального економічного розвитку, сталого
екологозбережного
розвитку, енергозбереження, регіональної економічної політики, міжнародного бізнесу.
Співробітники кафедри видали понад
300 наукових публікацій, серед яких:
одноосібні та колективні монографії, в тому
числі зарубіжні (видавництва Німеччини,
Росії, Латвії, США, Польщі тощо); наукові
статті в індексованих виданнях, що входять
до міжнародних наукометричних баз;
наукові
праці
у
співавторстві
із
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