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Основні навчальні дисципліни: планування і контроль на підприємстві, 
планування бізнесу, потенціал і розвиток підприємства, управління витратами, організація 
виробництва/ 

Сфера наукових інтересів: головним змістом і цілеспрямованістю наукової 
діяльності Ревенко Н. Г. є вирішення наукових проблем розбудови державності України і 
стимулів розвитку господарюючих систем. 

Ревенко Надія Григорівна.  У 1967 р. закінчила Одеський технологічний інститут 
ім. Ломоносова за спеціальністю «Економіка та організація промисловості продовольчих 
товарів». У 1977 р. захистила дисертацію на тему «Удосконалення системи підбору, 
використання, оцінки та оплати інженерно-технічних працівників (на прикладі підприємств 
Південного Уралу)» та одержала науковий ступінь кандидата економічних наук. В 1981 р. 
отримала вчене знання доцента кафедри економіки та організації виробництва, в 2001 р. – 
вчене звання професора кафедри економіки, менеджменту та маркетингу. 

З 1970 р. по 1977 р. співробітник Челябінського політехнічного інституту. З 1977 р. 
по 2015 р. – Дніпродзержинського державного технічного університету, при цьому 
завідувач кафедри «Економіка і управління в машинобудуванні» (1991 – 1993 рр.), 
завідувач кафедри «Менеджменту організації та адміністрування» (1993 – 2015 рр.). 
Дніпродзержинського державного технічного університету. Надія Григорівна – керівник 
наукової школи «Методологія механізму управління ефективністю виробничих систем в 
умовах господарювання», під її керівництвом захистили дисертації і отримали дипломи 
кандидатів економічних наук 11 аспірантів. 

З 2018 р. професор кафедри економіки Херсонської філії Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Виконує функції відповідального виконавця наукової теми за ініціативною 
тематикою «Формування і обґрунтування концептуальних підходів і передумов створення 
системи управління процесами інноваційного розвитку промислових комплексів», 
державний реєстраційний номер: 0121U111781 (2020 – 2022 роки). 

Основні результати роботи опубліковані у близько 400 наукових та навчально-
методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 навчальних посібників, з них 4 – з 
грифом МОН, 113 навчально-методичних праць. 

 



Ревенко Н.Г. є асоційованим членом Української Асоціації з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти. 

Ревенко Н. Г. нагороджена знаками: «Переможець соціалістичного змагання» 
(1981 р.), «Відмінник просвящення України» (2000 р.), «Відмінник освіти України» 
(2005 р.), Подякою міського голови м. Дніпродзержинська і Почесними грамотами 
Міністерства освіти України, Дніпропетровської обласної ради та Дніпродзержинської 
міської ради та іншими грамотами й подяками. 


