
 

ОРТИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 

кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри маркетингу КНТЕУ  

 

КВАЛІФІКАЦІЯ  

Вчене звання – професор кафедри маркетингу та реклами,  и вс ки  

на  онал ни  торговел но-економ чни  ун верситет. 

 андидат  економ чних наук, тема дисерта    «Шляхи удосконалення 

управл ння торговел ними п дприємствами». 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

П дприємство торг вл , М н стерство торг вл  Укра ни,  и вс ки  

на  онал ни  торговел но-економ чни  ун верситет. 

 

Наукова та педагогічна діяльність: 
Стар и  викладач, до ент, професор. 

 

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів: 

п дготовлено 5 кандидат в економ чних наук. 

 

 ІДВИ ЕННЯ КВАЛІФІКАЦІ   

Учасник щор чних міжнародних науково-практичних конференцій вищих 

навчальних закладів, круглих столів Центру «Розвиток корпоративної  

соціальної відповідальності», сем нар в  онсор  уму з удосконалення 

менеджмент-осв ти Укра н , вищ  навчал н  заклади Англ  , Фран   , 

Пол щ , досл дни  ка компан я Socis, ТОВ «Арсенал-Аудио»,                             

ТОВ «Ма бутнє будуємо разом». 

 

ДИСЦИ ЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ  
Стратег чни  маркетинг, маркетингов  досл дження, бренд менеджмент, 

маркетинг  ннова   , повед нка споживач в. 

 
 



СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ  

Cтратег чни  маркетинг, маркетингов  досл дження: теор я, практика, 

проблеми. 

 

Наукови  доробок б л  е 140-а наукових  та науково-методичних видан .   

 

 ЕРЕЛІК НА ВА О І ИХ  РАЦЬ 

 

 онографії 

1. Торгова реклама: теор я   практика управл ння: монограф я / А.А. 

Мазарак , В.В. Ортинс ка, Т.В. Дубовик. –  . :  и в. на . торг.-екон. ун-т, 2009. 

– 188 с. 

2. Со  ал но-етични  маркетинг : монограф я [А.А. Мазарак , Є.В. Ромат, 

Г.В. Алдан кова та  н.] ; за ред. А.А. Мазарак  та Є.В. Ромата. –  . :  и в. на . 

екон. ун-т, 2013. – 328 с.  

 

 ідручники 

1. Маркетинг:  П дручник (гриф МОНу) / В. Рудел ус, О. М. -  .: Навч.-метод. 

 ентр « онсор  ум  з удоскон. менедж.-осв ти в Укра н », 2009. – 648 с. (Р. 2. 

Взаємозв’язок маркетингово  та корпоративно  стратег  ) 

2. Маркетингов  досл дження П дручник (гриф МОНу) / Ортинс ка В.В., 

Мел никович О.М –  .:  и в. на . торг.-екон. ун-т, 2013- 455 с. 

 

Навчальні посібники 
1. «Маркетинг» пос бник для викладача до п дручника (гриф МОНу) (р. 2),  .: 

Навчал но-методични   ентр « онсор  ум  з удосконалення менеджмент-осв ти 

в Укра н » -2009- 494/24 с. 

2. Зб рник тест в до п дручника «Маркетинг» пос бник  (гриф МОНу)  .: 

Навчал но-методични   ентр « онсор  ум  з удосконалення менеджмент-осв ти 

в Укра н » - 2009 -818/60с. 

3.Економ чн  досл дження (методолог я,  нструментар  , орган за  я, апроба  я): 

навч. пос б.,(гриф МОНу)  за ред.Мазарак .- .: и в. на . торг.-екон. ун-т,  2010- 

280 с. 

4. Стратег чни  маркетинг /  Опорни  конспект лек    для студент в осв тн о-

квал ф ка   ного р вня «маг стр». .:  и в. на . торг.-екон. ун-т, 2014 -71 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях 
1. Ц нов  чинники зростання рекламного ринку Укра ни / В сник Сх дноукр. 
на  он. ун в-ту  м. В.Даля, 2012. – №1 (172) ч.2. 
2. Маркетингов  досл дження в Укра н : стан та проблеми розвитку/ Наукови  

в сник Херсонс кого державного ун верситету. Сер я «Економ чн  науки»-

Херсон, Херсон. держ. ун-т, 2013. –– №  3. 

 



3. Аспекти  сучасного  со  ал но - етичного маркетингу в торг вл  / В сник 
Сх дноукра нс кого на  онал ного ун верситету  мен  Володимира Даля, 
наукови  журнал - №8 [197], 2013.ч. 2,  
4. Маркетингов  конкурентн  переваги сучасних п дприємств торг вл / 

Формування ринкових в дносин -№ 9,  2014.  

5. Dubovyk Т., Ortynska V. Internet-marketing communications of trade 

companies based on   consumer typology  / T. Dubovyk, V. Ortynska // The 

Economic Annals-XXI. - 2015 - № 11-12.   ––  С. 91–95. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОР АЦІЯ  

 

Знання іноземних мов: Фран уз ка  (читання). 

 

Комп’ютерні навички: MsOffice (Word, Excel, PowerPoint), Internet.  

 

Захоплення: книги,мистецтво. 
 

 
 


