
     

ПІБ Макаренко Ірина Олегівна 

Науковий ступінь/ вчене звання Кандидат наук з державного управління 

Посада Доцент кафедри «Загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових дисциплін» 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна діяльність 9 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної роботи) 

Наукове консультування туроператорської 

фірми «ТК- Велт». 

Дослідження і розробки за 

останні 5 років 

Розробка та вдосконалення навчально-

методичних програм з наступних предметів:  

державне регулювання зайнятості, 

територіальна організація влади в України, 

теорія та історія місцевого самоврядування. 

Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років 

Cертифікат УНУ № 01097 від 16.03.2015 р. 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» м. Київ. 

Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років 

Розробка пропозицій в підготовку  

програми розвитку туризму та промоції міста 

Чернігова на 2019-2021 роки 

Розробки та патенти Патент на корисну модель № 103290 від 

10.12.2015, Укрпатент Бюлетень № 2 3. 

Патент на корисну модель №103654 від 

25.12.2015 Укрпатент Бюлетень № 24. 

Патент на корисну модель № 103988 від 

12.01.2016  Укрпатент Бюлетень №1.  

Патент на корисну модель №105082 від 

10.03.2016 Укрпатент Бюлетень № 5.  

Патент на корисну модель за №120835 від 

27.11.2017 (Електрод для зварювання 

вуглецевих котельних сталей агропереробного 

і харчового призначення)  

Найважливіші публікації за 

останні 5 років 

Макаренко І.О. Екологiчна безпека 

Чернiгiвщини /І.О.Макаренко та ін.// 

Видавничий Центр НУБiП України, Київ, 

2015. (монографія). 



Макаренко І.О. Екологiчна безпека 

агропереробних виробництв /І.О.Макаренко та 

ін.// Нiжин: НДУ iм. М. Гоголя, Украiна, 2017. 

(монографія). 

Makarenko I.О.  Social responsibility of 

authorities and local self-government in support 

of integrated development of territories. 

Economics and Region Vol.2(73),2019,P.22-27.-

Academic Bulletin Poltava National Technical 

Yuri Kondratyuk University. 

Макаренко І.О. Технiко-економiчна 

стратегiя оптимiзацiї експлуатацiйних робiт на 

газорозподiльних мережах /І.О.Макаренко та 

ін.//  Актуальнi проблеми розвитку 

територiальних громад. Збiрник матерiалiв XI 

мiжнародної науково-практичної коференiї - 

Чернiгiв, 17 квiтня 2019. 

Макаренко І.О. Технiко-економiчна 

стратегія оптимальних безаварiйних робiт на 

газорозподiльних мережах /І.О.Макаренко та 

ін.// Актуальнi проблеми розвитку 

територiальних громад. Збiрникматерiалiв XI 

мiжнародної науково-практичної коференii - 

Чернiгiв, 17 квiтня 2019. 

Макаренко І.О. Технiко-економiчна 

стратегiя оптимальних безаварiйних робiт на 

газорозподiльних мережах /І.О.Макаренко та 

ін.// Программа IV Мiжнародної науково-

технiчної конференцii, «Сучаснi проблеми 

машинознавства», Киiв, 10жовтня 2019. 

Макаренко І.О. Технiко-економiчна 

стратегія управлiння промисловими 

пiдприємствами з урахуванням економічних 

ризиків /І.О.Макаренко та ін.// Матерiали IX 

Всеукраiнської науково-практичної Iнтернет 

конференцii, 13 листопада 2019, - Полтава: 

Нацiональний унiверситет iм. Ю. Кондратюка. 

Діяльність у спеціалізованих 

установах  за останні 5 років 

 

Інформація що підтверджує 

володіння мовою викладання на 

належному рівні 

 

 


