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Сфера наукових інтересів:  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Надточій Ірина Ігорівна у 2002 році закінчила з відзнакою Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Економіка 
підприємства» та здобула ступінь магістра з економіки. У 2011 році захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - 
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), а у 2021 році 
- дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Надточій І.І. здійснює активну наукову діяльність. В період з 2010 по 2018 роки 
проводила дослідження за темами: «Формування та реалізація конкурентної стратегії 
підприємств з виробництва соків», «Управління конкурентоспроможністю підприємств 
харчової промисловості», «Організаційно-економічні проблеми морегосподарського 
комплексу Херсонської області», «Сталий розвиток України та її регіонів в умовах 
посилення інтеграційних процесів». З 2019 року проводить дослідження за темами 
«Управління проектами та економічна оцінка концепцій безекіпажних морських 
технологій екологічного моніторингу акваторій», «Стратегічні напрями розвитку 
національної інноваційної системи в Україні»/ 

У складі робочої групи виконувала дослідження з розробки проєкту 
середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності економіки Херсонської області на 2013-2015 роки.  

Входить до складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку Олешківської 
міської територіальної громади на період 2022 – 2027 роки. 

Надточій І.І. є автором понад ста друкованих праць, серед яких – 10 монографії 
(шість – у закордонному видавництві), наукові статті у фахових вітчизняних виданнях та 
виданнях, які входять до науковометричних баз, у тому числі в наукометричних базах 
Scopus та Web of Science, 33 авторських свідоцтва, навчально-методичні видання.  

Приділяє велику увагу підготовці науково-педагогічних кадрів, зростанню їх 
професійного рівня, заохочує та стимулює їх творчу ініціативу. Постійно бере участь у 
підготовці здобувачів вищої освіти до участі у регіональних і всеукраїнських конкурсах 
студентських робіт та наукових конференціях, активно співпрацює з Малою Академією 
наук України. 

За сумлінну працю, особистий внесок у розвиток української суднобудівної освіти 
та науки, справу підготовки висококваліфікованих фахівців Надточій І.І. нагороджувалася 
Почесною грамотою МОН України, грамотами Херсонської обласної державної 
адміністрації, Південного наукового центру МОН України. 



Попереднім місцем роботи була Податкова адміністрація у Херсонській області, де 
займала посади від інспектора податкової служби до начальника відділу справляння 
податків та зборів Цюрупинської районної податкової інспекції. Має сьомий ранг 
державного службовця. 


