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10/10/2013
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Класичний приватний університет

20/01/2011

доцент
Міністерство освіти і науки України

15/12/2005

кандидат економічних наук
Донецький державний університет управління

1997

спеціальність «Економіка і управління в металургії», кваліфікація
інженера-економіста
Приазовський державний технічний університет

2018

Спеціальність « Менеджмент соціокультурної діяльності»
ПВНЗ «Київський університет культури»

рідна мова
іноземні мови

українська
англійська (В2)
російська

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

інші посади
та діяльність

академік Академії економічних наук України та Міжнародної кадрової академії
член Спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 спеціальності 08.00.05 «Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка» Черкаського державного технологічного
університету

Відповідальний секретар наукового журналу «Інтелект ХХІ», член редакційної колегії
журналу «Менеджер. Вісник ДонДУУ»
В 2017 р. взяв участь у проекті та включений у видання «Науковці України – еліта
держави»
Співзасновник ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «SPACETIME» зі
сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку
академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва,
задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів
Член Української асоціації маркетингу
Член Всеукраїнської спілки вчених економістів
Виступив науковим консультантом 1 докторської та
кандидатських дисертацій економічного профілю

науковим керівником

4

Нагороджений золотими медалями «За достижение в образовании» «За достижение в
науке» Міжнародної кадрової академії

міжнародні
тренінги,
стажування

1. Exchenge of experience in the research and organization of the education process in
economics, management, law (active teaching methods) (Krakow, Poland, 28.01– 16.02.2019)
2. Maritime education and training innovations in the European higer education area (Klaipeda,
Lithuania, 18.12.2018р. – 18.01.2019 р.
3. Formation of knowledge economy as the for information society (Verona, Italy, 15-18.12.2018
р.)
4. Formation of knowledge economy as the basis for information society (Paris-Rouen, France,
29.04-08.05/2018)
5. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з європейським союзом: переваги та
недоліки для українського суспільства (Київ, Україна, 01-06.03.2018)

публікації

Понад 290 публікацій у міжнародних та українських виданнях, серед них 8 статей у
виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of
Science,
3 одноосібні монографії, 5 підручників і 10 навчальних посібників з грифом МОН України
у співавторстві, 20 свідоцтв про реєстрацію авторського права
Публікації за останні 5 років
Монографії
1. Managing the strategic potential of integrated regional development. Monograph. Edited by
Dmytro Solokha. – Podhájska : European institute of further education, 2019. – 306 p.
(Закордонне видання)
2. Формирање теоријске и методолошке основе управљања развојем иновативних
потенцијала регионалних социоекономских система на синергистичким основама /
Монографија: према научном издању доктори економских наука, професори Дмитра
Солохи. – Србија: Бачки-Петровац 2019. – 348 с. (Закордонне видання)
3. Марова С.Ф., Солоха Д.В.,
Бєлякова О.В.
та ін. Формування теоретикометодологічних основ функціонування логістичних систем України: Монографія, за
науковою редакцією доктора економічних наук, професора Д.Солохи. – Словаччина,
Подгайска: Європейський інститут додаткової освіти, 2019. – 305 с. (Закордонне видання)
4. Солоха Д.В. Методичні засади підвищення ефективності використання інноваційного
потенціалу регіональних соціально-економічних систем/ Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова //
Territories’ development: social, economic and humanitarian issues. Monograph. Opole: The
Academy of Management and Administration in Opole, 2019. – pp. 524. (Закордонне
видання)
5. Марова С.Ф., Солоха Д.В., Бєлякова О.В. та ін. Інституціональні основи ефективного
реформування системи природокористування в умовах реалізації концепції сталого

розвитку в Україні. Монографія. – ТОВ «ППНС», м. Маріуполь, 2019. – 304 с.
6. Управління витратами підприємства в системі забезпечення ефективності
національного господарства. Монографія / за наук. редакцією д-ра екон. наук, проф. Д.
Солохи. – Маріуполь: ПДТУ, 2018. – 120 с.
7. Management of the 21st century: globalization challenges. Collective monograph. Prague. –
Nemoros s.r.o. – 2018. – Crech Republic. – 508 p. (Закордонне видання)
8. Солоха Д.В. Дослідження теоретичних концептів сталого інноваційного розвитку
бізнес-середовища соціально-економічної системи регіону / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова //
Концепти інноваційного розвитку підприємництва / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.
В.; Національний університет «Києво-Могилянська академія». − Київ, 2018. – 263 с.
9. Марова С., Зятько Й., Сотниченко Л., Бєлякова О., Морева В. Формування теоретикометодологічних основ адаптації принципів сталого конкурентоспроможного розвитку
регіонів України на засадах розбудови їх інфраструктури. Монографія, за науковою
редакцією д-ра екон. наук Д. Солохи. – Словаччина, Подгайска: Європейський інститут
додаткової освіти, 2018. – 675 с. (Закордонне видання)
10. Концептуальні основи формування механізму економічного інноваційного розвитку
національного господарства / О.В. Бєлякова, В.В. Іванова, Г.С. Полякова : монографія / За
науковою редакцією д-ра екон. наук, професора Солохи Д.В. – Київ, КНУКіМ, 2017. –
210 с.
11. Бєлякова О.В. Реалізація сценарного підходу в менеджменті підприємств
соціокультурної діяльності / О.В. Бєлякова // Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному
світі : колективна монографія. – Київ: КНУКіМ, 2017. – 328 с.
12. Бєлякова О.В. Інноваційний розвиток національної економіки України на засадах
розбудови електроенергетичного комплексу / О.В. Бєлякова, О.І. Турбіна // монографія / За
науковою редакцією д-ра екон. наук, професора Солохи Д.В. – Мукачево : ЕЛАРА , 2016.
– 342 с.
13. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Supportin Business :
колективна монографія / eaitedbyV. Yatsenko – «EastWest» Associatoin For Advanced Studies
and Higher Education Gmb H, Vienna, Austria, 2016. – 358 p. (Закордонне видання)
14. Трансформаційні перетворення регіональної економіки : колективна монографія / За
загальною редакцією Назаренка С.А. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 250 с.
Статті у виданнях, що включені
до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science
1. Солоха Д.В. Роль культурної складової в економічному розвитку регіональної
інфраструктури / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Вісник Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. – № 1. – С. 47-51. (Web of
Science)
2. Solokha D. The research of methodological ways for increasing the efficiency of use of
innovative potential of regional social and economic systems/ D. Solokha, M. Kovalova // Baltic
Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 2 March. (Web of Science)
3. Солоха Д.В. Економічна інерційність промисловості України та формування
інноваційного потенціалу галузі та регіону / Д.В. Солоха, С.А. Жуков, О.В. Бєлякова //
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. №7(181), 2016. – С. 1622. (Scopus)
4. Solokha D. Justification of business entities development based on innovative principles / D.
Solokha, L. Sotnichenko, S. Bessonova, A. Kravchenko, М. Makarenko // Academy of Strategic
Management Journal Volume 17, Issue: 5, 2018. (Scopus)
5. Solokha D. Features of Business Administration at different stages of Enterprise Life Cycle /
D. Solokha, S. Bessonova, M. Makarenko, O. Redkin // International Journal of Engineering &
Technology. – 7 (4.8), 2018. – Р. 270-278. (Scopus)
6. Marova S. Entrepreneurship decision making model for investment activity / S. Marova, V.
Tokareva, D. Solokha, I. Noga, O. Turbina // Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22,
Special Issue, 2019. (Scopus)
7. Marova S. Assessing environmental security of differentiated territories S. Marova, D.
Solokha, V. Moreva, I. Dragomirova, O. Chernyshov / Journal of security and sustainability
issues, 2019 Volume 8 Number 4 (June). – Р. 1792-1810. (Scopus)
8. N. Kashchena. Use of multi-agent simulation modeling for predicting the sales of wholesale

trade companies / N. Kashchena, D. Solokha, N. Trushkina, L. Potemkin, R. Mirkurbanova /
Journal of Management Information and Decision Sciences. – Volume 22, Issue 4, 2019. – Р.
483-488. (Scopus)
Статті у фахових виданнях
1. Солоха Д.В. Позиціонування України в світовому крос-культурному просторі / Д.В.
Солоха, О.В. Никончук, В.С. Лоскутов // Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціальноекономічного розвитку». Серія «Економіка». Вип. 308, Т. ХІХ. – Маріуполь, ДонДУУ,
2018. – С. 37-54.
2. Marova S. Formation of conceptual conditions of achieving the processes of cross-cultural
relations on the basis of tourism activity / S.Marova, D.Solokha, O.Nykonchuk // Менеджер.
Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Маріуполь:
ДонДУУ, 2018. – №4 (81). – С. 5-16.
3. Solokha D. Research of the practical vector of cross-cultural communications formation /
D.Solokha, O.Nykonchuk // Актуальні проблеми економіки. Науковий
економічний
журнал. №10, 2018. – С. 64-72.
4. Солоха Д.В. Державне регулювання економічного розвитку підприємств культури / Д.В.
Солоха // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія
«Економіка». № 2(79), 2018. – С. 30-36.
5. Марова С.Ф. Дослідження моделей і механізмів державного управління формуванням
регіональних інноваційних структур розвинених країн / С.Ф. Марова, Д.В. Солоха //
Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. Одеса:
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Вип. 6. – С. 18-23.
6. Солоха Д.В. Дослідження теоретичних засад сталого функціонування соціальноекономічних систем / Д.В. Солоха, Сапельнікова Н.Л. Комарницький І.О. // Збірник
наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та
перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія
«Економіка». Т. XVIII, вип. 304. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 144-155.
7. Бондар І.С. Сутнісна характеристика забезпечення сталого розвитку у діловому
середовищі регіну / І.С. Бондар, Д.В. Солоха // Збірник наукових праць Донецького
державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. XVIII, ВИП. 304. – Маріуполь,
ДонДУУ, 2017. – С. 206-218.
8. Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних
засадах / Н.С. Шлапак [та ін.] // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальної власності : збірник наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. –
Вип. 15. – С. 218-225.
9. Солоха Д.В. Основні підходи формування організаційно-економічного механізму
інноваційного розвитку / Д.В.Солоха, О.В.Бєлякова // Вісник економічної науки України. –
Київ: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2017. – № 1 (32).
– С. 84–87.
10. Солоха Д.В. Побудова теоретичного базису сталого функціонування соціоекономічних систем / Д.В.Солоха, О.В.Бєлякова // Менеджер. Вісник Донецького
державного університету управління. Серія «Економіка». Маріуполь: ДонДУУ, 2017. –
4(77). – С. 39-51.
11. Солоха Д.В. Визначення принципових засад формування регіональних інноваційних
структур в Україні / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Prospects for development of education
and science: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural
University Plovdiv, Bulgaria, 2016. – Р. 197-201. (Міжнародний збірник наукових праць).

