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1. Ідентифікатори 

автора  

 

Scopus: 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189035375  

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/C-2562-2018 
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Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G3ZQZbMAAAAJ&hl=uk  

2. Освіта та 

кваліфікація  

У 2003 р. закінчила Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність:  

«Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», 

кваліфікація за дипломом: вчитель математики, фізики та 

астрономії. 

У 2004 р. закінчила Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність: 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація 

за дипломом: магістр-дослідник математики. 

У 2006 р. закінчила Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, спеціальність: «Державне управління», 

кваліфікація за дипломом: магістр державного управління; 

У 2018 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

спеціальність: «Філологія» спеціалізація «Германські мови та 

літератури (переклад включно)», кваліфікація за дипломом: магістр. 

У 2010 р. захистила в дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління у Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України за 

спеціальністю 25.00.02. - Механізми державного управління, тема 

дисертації «Діагностика соціального розвитку регіону як складова 

механізму державного управління». 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Іжа М.М. 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному 

університеті, тема «Методика викладання циклу дисциплін щодо 

моделювання ринкових економічних процесів»», сертифікат №37. 

4. Міжнародний 
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− у м. Білосток, Польща, Вища школа державного управління, 

2005 р., тема «Проблеми адміністративної реформи. Виклики 

перед місцевими органами влади, пов’язані зі вступом до ЄС». 

− європейські університети Словаччини – Чехії, 2018 р., тема: 

«Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий 

досвід та глобальні тенденції». 

5. Особисті 

нагороди 

 

6. Перелік 

найвагоміших 

праць 

1. Монографії (розділи): 

− Ніколіна І.І. Управління соціальною сферою регіону: 

монографія. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 208 с. 

− Ніколіна І.І. Соціальна діагностика як необхідний елемент 

механізму оцінювання державного управління у сфері соціальної 

політики. Розвиток Південного регіону України: соціально-

управлінський аспект: наук. розробка / авт. кол. : З.В. Балааєва 

(наук. кер.), І.Л. Росколотько, С.В.Овчаренко та ін..Київ : НАДУ, 

2011. С.16-21. 

− Bondar M.V., Kopnyak E.V., Lishchinskaya L.B., Nikolina I.I. 

Prekybos rodiklių modeliavimas mašinų gamybos bendrovėje. 

Competitive ability of business organizations: estimation methods and 

enhancement strategies: Collective monograph. Thorpe-Bowker®, 

Melbourne, Australia, 2017. РР. 13–26. 

− Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. Моделювання загроз 

цифрової трансформації. Інформаційне суспільство: сучасні 

трансформації: монографія / За ред. У. Лешко; Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. інниця: ФОП Корзун Д.Ю. 2020. С. 60-67. 

2. Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій: 

− Ніколіна І.І., Бондар М.В. Обґрунтування шляхів розвитку 

підприємства з використанням виробничих функцій. Актуальні 

проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2016. №4(178). 

С. 416-426 (фахове видання, SCOPUS); 

− Svetlana A. Yaremko, Irina I. Nikolina, Elena M. Kuzmina, 

Serghiy S. Pugach, Waldemar Wójcik, Nataliya Denissova, Ainur 

Kozbakova. Model of integral assessment of innovation implementation 

in higher educational establishments. International Journal of 

Electronics and Telecommunications. 2020. Vol. 66, No. 3, PP. 417-423 

(SCOPUS); 

− Nikolina I.І., Hulivata І.О., Husak L.Р., Radzihovska L.М., 

Nikolina I.І. Assessment of digitalization of public management and 

administration at the level of territorial communities. Naukovyi visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, №5, Р.150-156 

(SCOPUS); 

− Ніколіна І.І. Аналіз тренду цифрової трансформації 

публічного управління та адміністрування в Україні. Публічне 

управління і адміністрування в Україні. 2020. №19 С. 53-59 (фахове 



видання). 

− Ніколіна І.І., Гулівата І.О. Моделювання кіберзлочинності як 

загрози цифровізації економіки. Комп’ютерно-інтегровані 

технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 39. C. 190-196 

(фахове видання). 

− Nikolina I.I. Model of rating assessment of regional social 

development. Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. 2020. №. 2 С. 124-131 (фахове видання). 

− Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Януш М.П. Особливості 

впровадження та перспективи Mobile ID в Україні. Комп’ютерно-

інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2019. №34. C. 

91-95. (фахове видання); 

− Ніколіна І.І., Бондар М.В. Оцінювання ефективності управління 

регіональним соціальним розвитком. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №6 (34). 

С. 28-38. (фахове видання). 

− Ніколіна І.І. Трансформація публічного управління в Україні в 

умовах децентралізації. Соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник 

наукових праць VІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (м. 

Вінниця, 17-19 вересня 2018 р.). Вінниця. 2019. С. 279-290. 

− Ніколіна І.І. Діагностика показників цифрової трансформації 

в Україні. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні 

тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

за міжнародною участю (м. Одеса, 9 жовтня 2020 р.). Одеса. 2020. 

С. 231-232. 

− Ніколіна І.І. Оцінка цифровізації публічного управління та 

адміністрування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній 

громаді.  Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали II 

Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 

2020 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С.333-338. 

 

7. Досвід роботи  З 2006 по 2011 рр. працювала в органах державної влади на 

місцевому та центральному рівнях. 

З вересня 2012 - у ВТЕІ КНТЕУ, в тому числі, з 1.09.2013 по 

31.08.2020 – доцент кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних систем; 01.09.2020 по т.ч. – доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування. 

 

 


