
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

освітньо-професійна програма «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 Економіка (2020 рік прийому) 

 
ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, у 

якому працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування 

Москалик 

Геннадій 

Федорович 

Професор 

кафедри 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

кафедри 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

Полтавський державний 

педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка, 

1999 р., українська мова 

та література, вчитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет 

менеджменту освіти», 

2009 р., менеджмент 

організацій, магістр з 

менеджменту 

організацій. 

 

Доктор філософських 

наук, 09.00.10 – 

філософія освіти, 

«Філософські засади 

модернізації освіти в 

умовах сучасного 

інформаційного 

простору» 

(ДД №005354), 

Професор кафедри 

психології, педагогіки та 

філософії (АП №000396), 

Академік Української 

академії наук 

26 років 1. Філософія (8) Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Moskalyk H., Balan O., Peredalo Kh., Hurman O., Samarchenko I., 

Revin F. Using the pattern method for the comprehersive organization 

of recruitment and selection of personnel. International Journal of 

Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). 

2020. Volume 11, Issue 4. P. 327-337 (Scopus). 

2. Yakymchuk B. A., Chystiak, O. V., Padalka R. G., Moskalyk 

H. F., Denha N. M. Fostering cognitive and creative thinking styles 

using educational tools aimed at the «creative economy» model in the 

process of vocational education and training. Psychology and 

Education. 2020. 57(1). P. 01-07 (Scopus). 

3. Moskalyk H. F., Baranovska M. Y. & Bulach M. O Historical-

philosophical-legal research of the phenomenon of the gender as the 

factor of the social status of the ukrainian woman. Anthropological 

Measurements of Philosophical Research. 2017. Vol. 12. Р. 100-112. 

(Web of Science). 

4. Moskalyk H. F., Bulach M. O. Gender conflicts of 

students. International Conference on Modern Electrical and Energy 

Systems (MEES). 2017. Vol. 11. Р. 93-101. (Web of Science). 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Москалик Г. Ф. Формування нових правил та норм 

функціонування освіти: філософські погляди. Постметодика. 

2017. № 2-3 (129-130). С. 63-66. 

2. Москалик Г. Ф. Філософія оптимізації мережі навчальних 

закладів як засіб підвищення якості освіти. Імідж сучасного 

педагога. 2017. №2 (171). С. 46-47. 

3. Москалик Г. Ф. Філософія сучасних викликів суспільства. 

Гілея. 2016. Випуск 107 (4). С. 255-258. 

4. Москалик Г. Ф. Готовність керівника закладу освіти до 



самостійної фінансово-господарської діяльності як умова 

забезпечення якісної діяльності закладу. Імідж сучасного 

педагога. 2020. № 3 (192). С.11-14. 

5. Москалик Г. Ф., Максимова Л. П. Проблеми зниження 

успішності учнів 10-11 класів з профільних предметів. Імідж 

сучасного педагога. 2019. №3 (186). С. 71-75. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Москалик Г. Ф., Станіченко О. Ф., Носкін В. О. Філософія для 

здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: ПП 

«Бітарт», 2020. 218 с. 

2. Сучасні тенденції стійкого фінансово-економічного розвитку 

та механізми їх реалізації в глобальному вимірі: колективна 

монографія / Т. М. Болгар, В. А. Ткаченко, М. В. Дубініна, Г. Ф. 

Москалик та ін.; за заг. ред. Т. М. Болгар. Дніпро: Університет 

імені Альфреда Нобеля, 2020. – 220 с. 

 

Підпункт 7. Робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії: 

Експерт інституційного аудиту Державної служби якості освіти. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

Член редакційної колегії наукових журналів «HUMANITIES 

STUDIES», «Міжнародний гуманітарний журнал – Sophia Prima: 

діалог вічного повернення», «Edukacja – Rodzina – 

Społeczeństwo» (Польща). 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Москалик Г. Ф., Лебединська Г. О. Методичні вказівки щодо 

семінарських занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання з 

усіх напрямів підготовки освітнього ступеня «Бакалавр». 

Кременчук: КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 



консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Москалик Г. Ф. Роль дистанційної освіти в глобалізації світу. 

Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку: матер. ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кременчук: ПП 

«Бітарт», 2020. С. 140 

2. Москалик Г. Ф. До питання викладання спецкурсу «Філософія 

для дітей» студентам педагогічного коледжу (за розробками М. 

Ліпмана). Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта: матер. 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кременчук: 

ПП «Бітарт», 2020. С. 113-117. 

3. Москалик Г.Ф., Przemysław Z. Проблеми впровадження нових 

форм організації позашкільної (неформальної) освіти в 

Україні. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні 

проблеми сучасного суспільства: матер V Міжнародної науково-

практичної конференції. Кременчук, 2019. С. 165-166. 

4. Москалик Г. Ф. Філософія модернізації старшої профільної 

школи в Україні в рамках реформи НУШ. Публічне управління в 

системі координат: демократія, децентралізація, місцеве 

самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 

С. 75-77. 

5. Москалик Г. Ф. Світоглядно-філософські засади життєвого 

шляху і творчості М. В. Гоголя. Manuscript: Класична спадщина і 

сучасний літературний процес. 2016. № 2. С. 37-44. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

Науково-консультаційні послуги «Організація наукових досліджень 

у науковому ліцеї» (ЦПУ від 07.10.2018 р.) 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

Економічний Університет у м. Бидгощі (Польща), 2018 р., 

диплом. Тема стажування: «Innovative Methods of Teaching for 

Higt School Educators». 

Скрипник 

Володимир 

Леонідович 

Завідувач 

кафедри 

галузевих 

юридичних наук 

кафедра 

галузевих 

юридичних наук 

Національна академія 

внутрішніх справ 

України, 2004 рік, 

правознавство, юрист 

 

К. ю. н., 12.00.03 – 

цивільне право і 

цивільний процес; 

8 років 2. Правове 

регулювання 

суспільних 

відносин в 

Україні (8) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Skrypnyk, V. L., Zaika,Y. O., Sofiiuk, T. O. Permanent 

inheritance as an object of civil rights : theoretical aspects. Asia Life 

Sciences. Issue 1, July 2020, Pages 153 – 170 (Scopus) 

 



сімейне право; 

міжнародне приватне 

право, 

«Захист інтересів 

власника при 

примусовому припиненні 

права власності», 

(ДК № 016585 від 

10.10.2013); 

Доцент кафедри 

галузевих юридичних 

наук (АД № 001369 від 

23.10.2018) 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Скрипник В. Л. Правовий режим спільної власності  як 

об’єкту цивільних прав. Visegrad Journal on Human Rights, 2019, 

№ 6. Ч. 3. С. 171 – 176. 

2. Скрипник В. Л. Спадщина як особливий об’єкт цивільних 

прав. Recht der Osteuropäischen Staaten. 3/2019. Р. 90 – 95. 

3. Скрипник В. Л. Вексель у системі об’єктів цивільних прав. 

Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 42 – 47. 

4. Скрипник В. Л. Сервітут як об’єкт цивільних прав. 

Прикарпатський юридичний вісник. Вип. № 1 (30). 2020. С. 53 – 

58. 

5. Скрипник В. Л. Транспортні послуги в системі об’єктів 

цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2020. 

№ 5. С. 50 – 56. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Скрипник В. Л. Захист права власності при примусовому 

припиненні права власності : монографія. Кременчук : Видавець 

Щербатих О. В. , 2018. 200 с. 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних  занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка», освітнього 

ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Правове регулювання суспільних 

відносин в Україні» для студентів заочної форми навчання зі 

спеціальності 051 «Економіка», освітнього ступеня «Бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Державна виконавча служба м. Кременчука, з 2010 р. по 

теперішній час; 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 



приватний виконавець (Полтавський регіон), 2017 р., 2018 р. 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Педагогічна підготовка 

до викладання загально-правових дисциплін» ПКПД №201807 

від 05.07.2018 

Маслак 

Володимир 

Іванович 

Завідувач 

кафедри 

гуманітарних 

наук, культури і 

мистецтва, 

професор 

кафедра 

гуманітарних 

наук, культури і 

мистецтва 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1990 р., історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства; 

Кременчуцький 

державний політехнічний 

інститут, 

2003 р., економіка 

підприємства, економіст; 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла Остроградсько 

го, 2015 р., комп’ютерні 

системи та мережі, 

інженер комп’ютерних 

систем 

 

Д. і. н., 07.00.06 – 

історіографія, 

джерелознавство та 

спеціальні історичні 

дисципліни,  

«Ранньомодерна 

українська державність в 

сучасних польській та 

російській 

історіографіях», 

(ДД№004956 від 

15.12.2015), 

 професор кафедри 

гуманітарних наук, 

культури і мистецтва 

(АП №000628 від 

18.12.2018) 

27 років 3. 

Українознавство 

(14) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Maslak V., Butko L. The novel by V. T. Nariezhnyi “Bursak, 

malorosiysk story” as the monument of the historical fiction. 

Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич, 2020. Вип. 16, 

С. 63–70 (Web of Science). 

2. Vasylenko D. Maslak V. The Practice of using interactive 

multimedia installations in museum sciences. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. Вип. 2. С. 

67-70 (Web of Science). 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак В. І., Бутко Л. В., Василенко Д. П. Дуальність 

підготовки фахівців сфери культури: pro at contra. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 

2018. Вип. 3. С. 54–60. 

2. Маслак В., Бутко Л., Василенко Д. Проблеми української 

культури в публіцистиці Михайла Грушевського. Актуальні 

питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2020. Вип. 31, Т. 1, 54–59 

с.  

3. Василенко Д. П., Крот В. І., Маслак В. І. Культурологічні 

студії з історії української культури ХІХ століття у творчій 

спадщині Михайла Грушевського. Культура і сучасність. Київ, 

2020. С. 7–11. 

4. Vasylenko D. Maslak V. The Practice of using interactive 

multimedia installations in museum sciences. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. Вип. 2. С. 

67-70. (Web of Science). 

5. Маслак В. І. Василенко Д. П., Бутко Л. В., Тур О. М., 

Шабуніна В. В. Studying of the school system development problem 

of Poltava region in the first half of the 50-ies of the XX century. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Серія Педагогічні науки.  2017. № 2 



(103).  Ч. 2. С. 10-18. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Маслак В. І. Ранньомодерна українська державність очима 

сучасних польських та російських істориків. Кам’янець 

Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 356 с. 

2. «Польская операція» в Полтавской области в 30-х годах ХХ 

века. «Operacja polska» w połtawskim obwodzie w latach 30-tych 

XX wieku / Василенко Д., Маслак В., Осикович Ж.  та ін. – 

Днепр: Середняк Т. К., 2017. 304 с. Внесок: Маслак В. І. – 25 %. 

3. Каліграфічна естетика шрифту : навч. посібник / М. Т. 

Анісімов, В. І. Маслак, А. М  Лушакова, О. П. Гуртовий., В. В. 

Осадчий, В. В. Ігнатьєва, О. В. Гірська. Кременчук : КрНУ, 2019. 

142 с. 

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

Інститут культури Ягелонського університету, м. Краків, 

соціокультурний проект «Полікультура» (2019 р.) 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

керівник НДДКР «Актуальні проблеми дослідження історії 

України: джерелознавство, історіографія, методологія» (№ 

01/5U004170 від 12.05.2015); «Особливості функціонування 

інституцій соціокультурної сфери» (№ 0120U103599 від 

19.08.2020). 

член редакційної колегії наукових журналів «Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія», «Zaporizhzha Historical 

Reviеw». 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому 

національному університеті; 

 

Підпункт 12. Наявність авторських свідоцтв: 

1. А.с. Ескіз з описом «В’їзний знак «Кременчук» / Василенко Д. 

П., Маслак В. І., Осадчий В. В., Гуртовий О. П., Бутко Л. В., 

Жданова А. Л., Лушакова А. М., Анісімов М. Т. № 86811 (дата 

реєстрації 14.03.2019). 

2. А. с. Програмний продукт «Комп’ютерний 3 D тур містом 

Кременчук» / Василенко Д. П., Маслак В. І., Телятник М. С., 

Подольська А. О. – № 71548 ; дата реєстрації 19.04.2017. 

3. А. с. Програмний продукт «Комп’ютерний 3 D тур музеєм 



ПАТ «Крюківській вагонобудівний завод» / Василенко Д. П., 

Маслак В. І., Телятник М. С., Подольська А. О., Вітко М. М. – № 

72143 ; дата реєстрації 18.05.2017. 

4. А. с. Програмний продукт «Пантеон визначних українців» / 

Василенко Д. П., Маслак В. І., Телятник М. С., Бутко Л. В. – № 

77620 ; дата реєстрації 14.03.2018. 

5. А. с. Ескіз з описом «План-схема Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського» / 

Василенко Д. П., Маслак В. І., Осадчий В. В., Бутко Л. В. – № 

81123 ; дата реєстрації 21.08.2018. 

6. А. с. Ескіз з описом «Макет презентаційних та інформаційних 

стендів Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського» / Маслак В. І., Василенко Д. П., 

Осадчий В. В., Бутко Л. В. - № 81211 ; дата реєстрації 05.09.2018. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

1. Наукове консультування Архівного відділу виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (угода 

№ 5-06/16) (з 2016 р.); наукове консультування комунального 

закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей» 

Кременчуцької міської ради Полтавської області» (угода № 5-

06/17) (з 2016 р.); 

2. Наукове консультування ПАТ «Кременчуцький завод 

технічного вуглецю» з теми «Актуальні питання української 

мови (за професійним спрямуванням), діловодства та архівної 

справи» (з 2017 р.), (договір № 2-23/87). 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Інститут культури Ягеллонського університету, м. Краків, 

соціокультурний проект «Полікультура» 16.05.2019 р.-19.05.2019 

р). 

2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Наука про освіту: що повинен знати лідер 

освітнього стартапа» (60 годин / 2 кредити ЄКТС), 07.06.2020 р. 

Освітні інструменти критичного мислення м. Київ  

3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Медіаграмотність для освітян» (60 годин / 2 кредити 

ЄКТС), 06.04.2020 р. 

4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн 

тренінг», 06.10.2019 р. 

5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 



сертифікат, «Як створювати масовий відкритий онлайн-курс», 

17.05.2020 р. 

6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів ED.ERA, 

сертифікат, «Розсекречені» (40 годин), 29.03.2020 р. 

Мартиненко 

Марина 

Юріївна 

Доцент кафедри 

філології та 

видавничої 

справи 

кафедра 

філології та 

видавничої 

справи 

Кіровоградський 

державний педагогічний 

університет імені 

В. В. Винниченка, 

2004 р., магістр 

педагогічної освіти, 

викладач англійської 

мови та зарубіжної 

літератури 

 

К. пед. н., 13.00.04 – 

Теорія і методика 

професійної освіти, 

«Формування культури 

самостійної роботи 

майбутніх економістів 

засобами дистанційного 

навчання», (ДК 034209 

від 25.02.2016) 

18 років 4. Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Martynenko M., Trubitsyna O., Kanibolotska O., Zozulia I., 

Stadnii A. Professional Foreign-Language Training as a Component 

of Higher Vocational Education. International Journal of Higher 

Education. Vol. 9, No. 7 (Special Issue), 2020. P. 187–196. (Online) 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/925  

(Scopus) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Мартиненко М. Ю. Використання ІКТ в процесі викладання 

англійської мови  як відображення інформаційно-комунікаційної 

компетентності викладача. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 151.В 2-х 

томах. Т. 1. Чернігів: ЧНПУ, 2018. С. 105–108. (Серія: 

Педагогічні науки). 

2. Мартиненко М. Ю. Сучасні вимоги щодо формування 

іншомовної комунікативної компетентності (англійська мова).  

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-

практичний журнал. [Електронний журнал]. Тематичний випуск 

«Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». 

Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 117–124. 

3. Martynenko M. Active methods of teaching and learning English 

language. Вісник Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». 

Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 3 (4). C. 68–74. 

4. Pochtovyuk A., Martynenko M., Semenihina V. The local self-

government authorities role in activation of foreign economic activity 

of the enterprises. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 3 (частина 2). С. 17–24. 

5. Мартиненко М. Ю. Верифікація технології формування 

культури самостійної роботи студентів засобами дистанційного 

навчання. Вісник Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2016. Вип. 2 

(3). С. 65–71. 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/925


 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

грант 2017 «Adaptation of internally displaced students for new 

student communities» 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 (з 2016 р. по тепер. 

час); 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 

2020. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2019. 

 

Підпункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Професійне об’єднання вчителів англійської мови. 22nd-24th June 

2018 - 27th BETA-IATEFL Annual International Conference 

Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital 

literacies, Burgas, Bulgaria. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 01.09.2019 р. по теперішній час – наукове консультування з 



питань іноземної філології (англійська мова) та питань методики 

викладання іноземної мови соціально орієнтованого навчально-

консультаційного центру «SPEAKER»  

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського, 

сертифікат наукового стажування, січень 2017 р. 

Тема стажування: «Новітні педагогічні технології мовної освіти у 

вищій школі»  

2. Західночешський університет, кафедра германістики та 

славістики філософського факультету, грудень 2018 р. Тема 

стажування: «Сучасні технології та методи викладання іноземних 

мов» 

Ляшенко 

Віктор 

Павлович 

Завідувач 

кафедри 

інформатики і 

вищої 

математики, 

професор 

кафедри 

інформатики і 

вищої 

математики 

кафедра 

інформатики і 

вищої 

математики 

Кіровоградський 

державний педагогічний 

інститут ім. О.С. 

Пушкіна, 

1972 р., математика, 

вчитель математики  

 

Д. т. н., 01.05.02 – 

математичне 

моделювання та 

обчислювальні методи, 

«Математичне 

моделювання процесів 

термодифузії у 

порошковій металургії» 

(113 – прикладна 

математика),  

(ДД № 001290 від 

26.09.2012), 

професор кафедри 

інформатики і вищої 

математики, (12 ПР 

№009063 від 21.11.2013) 

34 років 5. Вища 

математика (16) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Lyashenko V., Demyanchenko O. Modeling of Thermal Processes 

in Spherical Area. Application of Mathematics in Technical and 

Natural Sciences, AIP Conference Proceedings, 22–27 June 2016. – 

Albena (Bulgaria), 2016. P. 040004-1–040004-8. 

https://aip.scitation.org 

2. Lyashenko V., Zaika A., Hrytsiuk О. The Generalized 

Mathematical Model of Heat Conduction in a Complex Multi-layered 

Area. Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, 

AIP Conference Proceedings, 22-26 June 2017. – Albena (Bulgaria), 

2017. P. 090004-1 – 090004-9. https://www.researchgate.net/ 

publication/320373980 

3. Lyashenko Victor, Rod'kin Dmitry, Kobilskaya Elena, 

Martynenko Maryna, Demyanchenko Olga Thermal Process 

Mathematical Model in Electrical Machine. International Conference 

on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’17), 15-17 

November 2017. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University (Ukraine), 2017. – P. 296–299. 

https://www.researchgate.net/publication/322324453 

4. Lyashenko V., Kobilskaya E., Zaika A., Hryhorova T., 

Demyanchenko O. Mathematical Model of heat Transfer in an 

Electric Machine. Tenth International Conference Application of 

Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conference 

Proceedings, 20-25 June 2018.  Albena (Bulgaria), 2018.  P. 080006-

1-080006-7. 

https://www.researchgate.net/publication/328532674 

 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4964967
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/publication/322324453
https://www.researchgate.net/publication/328532674


Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Ляшенко В. П., Козир А. Е., Дем’янченко О. П. Математична 

модель зі складними умовами теплообміну у сферичній області.  

Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 5/2017.  

С. 21–27. 

2. Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дем’янченко О.П. 

Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у 

багатошарових областях. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 6/2017 (107). Частина 1. С. 37–43. 

3. Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Бриль Т.С., Дям’янченко 

О.П. Нелінійні інтегральні рівняння у математичних моделях 

теплообміну рухомого осесиметричного середовища. Вісник 

Херсонського національного технічного університету. Вип. 

3(62), Том 2.  Херсон: ХНТУ, 2017. С. 133–137. 

4. Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П. Математична модель 

температурного поля валків  під час прокатки стрічки. Вестник 

Херсонского национального технического университета. Вып. 

3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 182–188. 

5. Ляшенко В.П., Дем’янченко О.П., Кобильська О.Б. 

Математична модель теплообміну у валковому калібрі. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління. Харків: ХНУ, 2019. Вип. 

42. – С. 55–64. 

6. Victor Lyashenko, Olga Demyanchenko, Elena Kobilskaya, 

Tetiana Nabok The mathematical model of the thermal process in 

Spoke-Type Permanent Magnet Synchronous Machines. Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління. Харків: ХНУ, 2020. Вип. 

45. С. 41–49. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Ляшенко В.П. Математика для інженерів. Інтегрований курс (із 

задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad): 

навч. посібник / О.С. Грицюк, В.П. Ляшенко, Т.Б. Поясок, В.П. 

Черненко. Кременчук : Вид-во ПП Щербатих О.В., 2016. 231 с.  

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

експерт програмного комітету «науково-дослідницької 



інфраструктури» проекту «Горизонт 2020» (Постанова КМУ від 

30.11. 2016 р. № 873); 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського»;  

науковий керівник госпдоговірної спільної науково-дослідної 

роботи з фірмою NEUTRONIC (Франція), 2015–2020 р.р.; 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член експертної ради МОН з питань проведення експертизи 

наукових проєктів; 

експерт комісії з проведення ліцензійної експертизи  

член спеціалізованих вчених рад Д 64.051.09 та Д 45.052.01. 

 

Підпункт 12. Наявність авторських свідоцтв: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99334 

від 31.08.2020 р. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 99395 

від 02.09.2020 р. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99396 

від 02.09.2020 р. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99397 

від 02.09.2020 р. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99398 

від 02.09.2020 р. 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99583 

від 09.09.2020 р. 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99584 

від 09.09.2020 р. 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

Державний навчальний заклад «Український державний хіміко-

технологічний університет» (м. Дніпро), посвідчення № 29/17, 

«Нелокальні крайові задачі теплообміну», 30.03.2017 р. 

Шабуніна 

Вікторія 

Валентинівна 

Доцент кафедри 

гуманітарних 

наук, культури і 

мистецтва 

кафедра 

гуманітарних 

наук, культури і 

мистецтва 

Полтавський державний 

педагогічний інститут 

імені В.Г.Короленка, 

1999 р., 

українська мова та 

література, зарубіжна 

література, вчитель 

20 рік 6. Ділова 

українська мова 

та академічне 

письмо (14) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

Shabunina V., Tur O., Tur A., Chernaia Ye. The IEEE Style: 

Peculiarities of the Format and Application Prospects. 2020 IEEE 

25th International Conference «Problems of Automated Electrodrive. 



української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури; 

Інститут економіки та 

нових технологій,  

2000 р., переклад, 

перекладач-референт з 

англійської та німецької 

мов 

 

Кандидат філологічних 

наук, 10.02.02 – 

українська мова, «Засоби 

діалогічної організації 

науково-навчальних 

текстів  технічної галузі в 

сучасній українській 

мові», (ДК№067741 від 

22.04.2011), 

доцент кафедри 

українознавства, 

(12ДЦ№032180 від 

26.09.2012) 

Theory and Practice» (PAEP). Kremenchuk, Ukraine, 2020. Р. 1-4. 

(Scopus) 

 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак В., Саранча В., Шабуніна В. Діяльність Михайла 

Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на 

початку XX століття. Актуальні питання гуманітарних наук. 

Дрогобич, 2020. Вип. 31, Т. 1, 60–67 с.  

2. Shabunina V., Sarancha V. Behavioral Deviations at the First 

World War (by the materials of Poltava Province. Zaporizhzhia 

Historical Review, 1(53), p. 73–78. Retrieved from 

https://istznu.org/index.php/journal/article/view/113  

3. Шабуніна В. В., Тур О. М. Стандарти ISO, присвячені 

процесам оцифрування, конверсії та міграції документів. 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. 

журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури 

і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2019. № 4. C. 54–62. 

4. Studying of the school system development problem of Poltava 

region in the first half of the 50-ies of the XX century / L. Butko, D. 

Vasylenko, V. Maslak, O. Tur, V. Shabunina. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Серія Педагогічні науки. 2017. № 2 (103). Ч. 2. 

С. 10-18. 

5. Шабуніна В. В. Мовні домінанти діалогічної організації 

писемних науково-навчальних текстів. Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

«Філологія». 2015. Вип.73. С.86–89. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Лінгвістичний аналіз тексту: практикум: навч. посіб. / 

Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л., Шабуніна В. В. – 

Кременчук : КрНУ, 2018. – 242 с. 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Ділова українська мова та академічне письмо» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кременчук: 



Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо практичних з навчальної дисципліни 

«Ділова українська мова та академічне письмо» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною групою: 

керівництво студенткою Гречин І., яка посіла ІІІ місце в 

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності 051 Економіка; 

2017 р. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 

керівництво студенткою Гапулою Ю., яка посіла ІІІ місце в 

міжнародному конкурсі зі спеціальності 051 Економіка. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Шабуніна В. В. Соціальні медіа як феномен новітніх засобів 

масової комунікації. Лабіринти реальності : зб. наукових праць / 

за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. Монреаль : СРМ «ASF», 2018. 

С.131–133. 

2. Шабуніна В. В. Лінгвістичні бар’єри глобалізаційних процесів. 

Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми 

сталого розвитку освіти і науки : Матеріали ХVIII Міжнародної 

науково-практичної конференції. Кременчук : КрНУ, 2018. С.76–

77. 

3. Шабуніна В. В. Субституція компонентного складу узуальних 

фразеологізмів у публіцистиці М. Грушевського. Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. September, №16, 2017. 

C.152-154. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 



1. Наукове консультування Архівного відділу виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (угода 

№ 5-06/16) (з 2016 р.); 

2. Наукове консультування комунального закладу культури 

«Кременчуцький краєзнавчий музей» Кременчуцької міської 

ради Полтавської області» (угода № 5-06/17) (з 2016 р.). 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 

сертифікат №3083, «Сучасні креативні технології, стратегії і 

менеджмент організацій соціокультурної сфери в 

глобалізованому світі ХХІ ст.: світові тенденції, український 

досвід», листопад 2019 р. 

2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Медіаграмотність для освітян» (60 годин / 2 кредити 

ЄКТС), квітень 2020 р. 

3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Основи діалогу» у межах онлайн-курсу «Як 

ефективно спланувати та провести діалог», квітень 2020 р. 

4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Наука повсякденного мислення» (80 годин / 2,6 

кредити ЄКТС), квітень 2020 р. 

5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Англійська для медіаграмотності», травень 2020 р. 

6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 годин / 3 

кредити ЄКТС), червень 2020 р. 

7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, 

сертифікат, «Як читати складні модерністські та 

постмодерністські твори», липень 2020 р. 

8. Платформа Інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

сертифікат наукового стажування, «Організація навчального 

процесу. Новий освітній простір», серпень 2020. 

9. ТОВ «Всеосвіта», сертифікат наукового стажування «STEM-

освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 

навчальному році» (4 години / 0,12 кредиту ЄКТС). 

Сухомлин 

Лариса 

Вадимівна 

Доцент кафедри 

менеджменту 

кафедра 

менеджменту 

Харківський інженерно-

економічний інститут, 

1991 р.;  

економіка та організація 

хімічної промисловості, 

інженер-економіст 

 

26 років 7. Інформаційні 

системи та 

технології (22) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Sukhomlyn L., Ruvin O., Isaieva N., Kalachenkova K., Bilianska 

N. 2020. Cybersecurity as an element of financial security in the 

conditions of globalization, Journal of Security and Sustainability 



К. т. н., 122 – 

Комп’ютерні науки; 126 

– Інформаційні системи 

та технології 

(05.13.06 – Інформаційні 

технології), 

«Інформаційні технології 

для системи підтримки 

рішень задач 

транспортної логістики в 

умовах малої вибірки 

вихідних даних», 

(ДК №020711 від 

03.04.2014); 

доцент кафедри 

менеджменту і туризму,  

(12ДЦ №046820 від 

25.02.2016) 

Issues, 10(1): 175-188. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(13) 

https://jssidoi.org/ jssi/ uploads/journals/ 

Journal_of_Security_and_Sustainability_Issues_Vol10_No1_print.pdf  

(Scopus) 

2. Sukhomlyn L., Raskin L., Sira O., Bachkir I. Symmetrical Criterion 

of Random Distribution Discrimination. Proceedings of the 2017 

IEEE International Conference “Modern Electrical and Energy 

System” (MEES 2017), November 15-17, 2017. Kremenchuk, 

Ukraine, 2017. P. 320–323. IEEE Catalog Number:CFP17K83-POD 

ISBN: 978-1-5386-1751-9 DOI:  10.1109/MEES.2017.8248922 

(Scopus) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Сухомлин Л. В. Застосування інформаційних технологій для 

удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії. 

Інвестиції: практика та досвід. № 24, грудень 2020 р. URL: 

http://www.investplan.com.ua/?op=7 

2. Сухомлин Л. В. Управління базами даних промислового 

підприємства в сучасних умовах. Економіка та держава № 12, 

грудень 2020 р. URL: http://www.economy.in.ua/ 

3. Сухомлин Л. В., Мурашко О. В. Застосування інформаційних 

технологій для підвищення ефективності управлінського 

контролю. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Економічні науки». № 11(43), листопад 2020 р. URL: 

https://www.inter-nauka.com/ 

4. Sukhomlyn L. V., Sakun L., Riznichenko L., Bachkir I. The 

concept of quality management modeling in the context of 

structuring organizational problems. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Хмельницький: 

Хмельницький національний університет, 2020. № 3(281). С. 

152-159. 

5. Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Інформаційно-програмні 

рішення щодо удосконалення збутової діяльності підприємства. 

Modern Economics. 2019. №15(2019). С. 183-190. 

DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-26  

6. Sukhomlyn L. V., Karlik Y. Y., Uhlava А. О. Management of risks 

in introduction of information technologies on modern industrial 

enterprises. Інфраструктура ринку [електронний науково-

практичний журнал]. 2017 р. Вип. 11. С.148–152. URL 

http://www.market-infr.od.ua/uk/11-2017 ISSN : 2519-2868  

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(13)
https://jssidoi.org/%20jssi/%20uploads/journals/%20Journal_of_Security_and_Sustainability_Issues_Vol10_No1_print.pdf
https://jssidoi.org/%20jssi/%20uploads/journals/%20Journal_of_Security_and_Sustainability_Issues_Vol10_No1_print.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1109%2FMEES.2017.8248922
http://www.investplan.com.ua/?op=7
http://www.economy.in.ua/
https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-26
http://www.market-infr.od.ua/uk/11-2017


посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок /рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 -  

«Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – 

«Менеджмент», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 071 – «Облік і оподаткування», 051 – «Економіка»  

освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2018. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 -  

«Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

4. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 

-  «Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «бакалавр». Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною групою: 

1. Член журі з дисципліни «Інформаційні системи в 

менеджменті», Кременчук: КрНУ, 2016-2020 рр. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Сухомлин Л. В., Синьопуп М. О. Моделювання 



інформаційно-логістичного забезпечення при структуруванні 

проблем підприємств. Матеріали ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 

20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. 

В., 2020. 

2. Сухомлин Л. В., Туренко В.В. Особливості просування 

технології «електронного уряду» та ключові параметри його 

оцінювання. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у 

сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25–26 жовтня 

2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2018. 227 с. 

С. 197–199. 

3. Сухомлин Л. В., Руденко А.В. Особливості впровадження 

інтерактивних форм і технологій у систему публічного 

управління. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у 

сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25–26 жовтня 

2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2018. 227 с. 

С. 190–191. 

4. Sukhomlyn L. V., Uhlava А. О. Risks control in introduction 

of information technologies into modern enterprises International 

scientific conference «The modern trends in the development of 

business social responsibility» (Section: Contemporary mathematical 

methods, models and information technology in the economy), 19 

May 2017. Portugal: NOVA School of Business and Economics 

(Lisbon,) С.271–274. 

5. Сухомлин Л. В., Некрасова А. А. Підвищення якості 

надання адміністративних послуг через реалізацію технологій e-

government. Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у 

сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 

2016 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2016. 273 с. 

С. 267–269. 

6. Сухомлин Л. В., Углава А. О. Інформаційне забезпечення 

оптимізації системи управління запасами як чинник 

конкурентоспроможності підприємства. Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання 

управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та 

перспективи», 20–21 жовтня 2016 р. Кременчук: Видавець СВД 

Олексієнко В.В., 2016. 273 с. С. 103–105. 

7. Сухомлин Л. В., Углава А. О. Впровадження логістичних 

систем та комплексних ІТ-рішень для оптимізації управління 



матеріальними запасами на сучасних підприємствах. International 

Scientific-Practical Conference «Economic Development Strategy in 

Terms of European Integration»: Conference Proceedings, May 27, 

2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pages. Р.345–348. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО 

«Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних 

проблем менеджменту та застосування управлінських технологій 

в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького 

промислового району (довідка № 1-12/10-20) 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

1. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління 

імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств 

регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та 

технології», довідка № 07-11/699, 23.09.2020 р. (1,9 кредити 

ЄКТС/ 56 год.) 

2. Стажування в Управлінні інформаційно-комп’ютерних 

технологій Кременчуцького міськвиконкому «Управління 

підприємствами та організаціями в умовах інноватизації 

економіки України», довідка №01-85/8, 10.11.2020 р. (3,6 кредити 

ЄКТС/108 год.) 

3. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Прийняття 

інформаційно-логістичних управлінських рішень ПрАТ 

«Кредмаш» при структуруванні проблем виробничо-

господарської діяльності»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити 

ЄКТС/ 90 год.) 

4. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна 

доброчесність в університеті», сертифікат №040843, 12.11.2020 

(0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.) 

Крот Людмила 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

обліку і фінансів 

кафедра обліку і 

фінансів 

Кременчуцький 

державний політехнічний 

інститут, 2000 р., 

менеджмент організацій; 

менеджер-економіст 

 

К. е. н.,  

051 -  Економіка 

(08.00.01 –  економічна 

теорія та історія еконо-

мічної думки),  

16 років 8. Історія 

економічних 

вчень (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Крот Л. М. Еволюція наукових поглядів на зміст теорії 

добробуту. Економіка та суспільство. №22(2020). 

URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view. 

2. Крот Л. М. Базові концепції та сучасний стан 

інституціональної економічної теорії. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент». 2021. Випуск 47. С. 8–12. 

3. Крот Л. М. Розвиток ідей маржиналізму та їх відображення у 



(ДК № 056296 від 

16.12.2009), 

«Роль земств 

Лівобережної України в 

модернізації сільського 

господарства (1864-1914 

рр.)», 

доцент кафедри фінансів 

і кредиту,  

(12 ДЦ № 037557 від 

17.01.2014) 

вітчизняній економічній думці. Приазовський економічний вісник. 

2021. Випуск 1(24). URL: 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_ukr 

4. Крот Л. М. Історико-економічні засади формування концепції 

підприємництва у вітчизняній науковій думці. Ефективна 

економіка. 2021. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

5. Крот Л. М. Дослідження проблем становлення і розвитку 

кооперації в економічній думці другої половини XIX – на 

початку XX століття. Агросвіт. 2021. №4. С. 19–26. 

6. Ховрак І. В., Крот Л. М. Теоретичні аспекти становлення та 

реалізація концепції сталого розвитку: історичний та 

статистичний аналіз. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 2020. Випуск 5-6. 

С. 18–23. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії : 

1. Крот Л.М. Нариси історії Кременчуцького повітового земства: 

монографія /Л.М. Крот, В.О. Крот. –  Кременчук : ПП Щербатих 

О.В., 2016. 192 с., розділ 4 «Основні напрями господарської 

діяльності Кременчуцького повітового земства»). 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Науковий керівник НДР на тему: «Управління фінансовими 

ресурсами при виробництві нової продукції, укладанні та 

виконанні угод купівлі-продажу», 2017 р. 

Відповідальний  виконавець  НДР на тему:«Дослідження цінової 

політики підприємства та аналіз її впливу на формування 

доходів», 2018 р.  

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

офіційний опонент здобувача: 

Мар’євська Марина Юріївна. Розвиток дрібнотоварних 

селянських господарств Полтавщини в умовах формування 

ринкових відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - Дис. 

канд. екон. наук: 08.00.01, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». - Київ, 2015.- 

206 с. 

 



Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Історія економічних вчень» для 

студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг». – Кременчук : КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Історія економічних вчень» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» – Кременчук 

: КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Історія економічних вчень» для 

студентів заочної форми навчання за спеціальностями 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг». – Кременчук : КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Крот Л.М., Корабльова А.І. Теоретичні основи управління 

грошовими потоками банку. Матеріали VІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 

25-26 жовтня 2018 р. Кременчук, 2018.  С. 32-34. 

2. Крот В.О., Крот Л.М. Діяльність Кременчуцького повітового 

земства з потреб сільськогосподарської промисловості на 

початку XX століття. Краєзнавчі читання. Матеріали семінару 20 

квітня 2016 р. – Кременчук : ПП Щербатих, 2016. – С. 38–41. 

3. Крот Л.М. Сприяння земств Чернігівської губернії розвитку 

сільськогосподарської освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст). 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-

економічний розвиток», 15-16 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – 

С. 10–12. 

4. Крот Л.М. Формування фінансового механізму вищих 

навчальних закладів: світовий досвід. Збірник матеріалів Всеукр. 



наук.-практ. конф. «Стан та перспективи розвитку фінансів, 

обліку та підприємництва в умовах трансформації економіки», 8-

9 липня 2016 р. Київ, 2016. С. 107–110 

5. Крот Л.М., Дідур С.В. Розвиток системи іпотечного 

кредитування під заставу землі: зарубіжний досвід. Збірник 

матеріалів ІV всеукр. наук.-практ. конф. «Фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання», 18-20 лютого 2016 р. – 

Кременчук, 2016. – С. 100–102. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: Проведення семінарів-тренінгів на тему: 

«Удосконалення управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання» (договір №24-/2 від 01.09.2017 р.). 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», тема: 

«Традиційні та інноваційні технології навчання» свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 01587997102211-19 від 27.12. 2019 р. 

Гришко Наталя 

Євгеніївна 

Доцент кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

(Кременчуцький філіал), 

1997 р., менеджмент у 

виробничій сфері; 

економіст-менеджер 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність, (08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), (ДК № 

018763 від 17.01.2014), 

«Управління 

економічною безпекою 

машинобудівного 

підприємства», 

23 роки 9. Основи 

підприємницької 

діяльності (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

2020. №2 (33). С. 205-214. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496 (Web of Science) 

2. Maslak О., Sokurenko Р., Grishko N., Maslak М. Formation of a 

marketing support complex for an export-oriented enterprise in 

conditions of risk and uncertainty. SHS Web of Conferences. 

Innovative Economic Symposium 2018 Milestones and Trends of 

World Economy (IES2018). - 61, 01014 (2019). URL: 

https://doi.org/10.1051/ shsconf/20196101014 (Web of Science) 

3. Maslak О., Grishko N., Ishchenko S., Maslak M. Export-oriented 

enterprise development of the electrotechnical industry: strategic 

guidelines. Proceedings of the International Conference on Modern 

Electrical and Energy Systems, MEES 2019  (MEES 2019) September 

23-25, 2019, Kremenchuk, Ukraine. URL: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196472683 

(Scopus) 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496
https://doi.org/10.1051/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196472683


доцент кафедри 

економіки 

(12ДЦ № 042388 від 

28.04.2015) 

4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. (Web of Science) 

5. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. 

Approaches to the management of the costs of innovation activity of 

mining enterprises: aspects of economic security. Науковий вісник 

НГУ. 2017. № 5. С. 137–145. (Scopus) 

6. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O., 

Maslak M. V. Developing the intra-firm technology transfer system at 

the industrial enterprise based on matrix approach. Problems and 

Perspectives in Management. 2017. Volume 15. Issue 3. p. 242–252. 

(Scopus) 

7. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

offshorization of economy: the present realities. SHS Web of 

Conferences. 2017. Issue 39, p. 01019. URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/ 2017/07/ 

shsconf_ies2017_01019.pdf (Web of Science) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак О.І., Данилко В. К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. 

Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та 

чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 

№ 12. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?op=1&z=8457 

1. Гришко Н.Є., Маслак М. В., Азізова Н.В., Сорока А.О. 

Інноваційне підприємництво та особливості реалізації стартапів в 

Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 

Економічні науки. Харків. № 5, 2020. С. 35-38. 

3. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

2020. №2 (33). С. 205-214. 

4. Маслак О. І., Гришко Н. Є., Іщенко С.В., Шевчук Ю. В. 

Управління людським капіталом: знання як основа забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. Вісник Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(економічні науки), 2019. Випуск 2. С. 47-56. 

5. Maslak O., Grishko N., Kryvonos K., Talover V., Shevchuk Yu. 

Development of exchange trade in Ukraine: from the creation to the 

active business. Вісник Кременчуцького національного 

http://www.economy.nayka.com.ua/


університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 6/2017/ (107). Частина 2. С. 75–82. 

6. Grishko N., Bigdan M., Bezruchko O. Development of 

methodological tools for the management of the intellectual and 

human resources subsystems to ensure the economic security of 

engineering companies. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2016. 3/2016/(98). Частина 2. С.  13–20. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Економіка підприємництва: підручник/ за ред. д.е.н., проф. 

Л.В. Фролової. Одесса: Бондаренко М.О., 2020. 708 с. розділ 

«Економіка аутсорсингового бізнесу». с. 496-509. 

2. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В. Сценарії розвитку 

трансферу технологій промислових підприємств при 

забезпеченні стратегічної стійкості в умовах євроінтеграційних 

процесів. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного 

розвитку національного господарства України: колективна 

монографія за заг.ред. Почтовюка А.Б. Кременчук : Видавець 

СВД Олексієнко В. В., 2020. 358 с. особ. внесок. С. 105–119. 

3. Maslak О., Grishko N,  Ishchenko S., Maslak M. Enterprise 

economic behavior: essence, classification, principles. Security of the 

XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. 

In edition I. Markina, Doctor of Sciences (Economics), Professor. 

Nemoros s.r.o. Prague, 2019. P. 187197. 

4. Маслак О.И., Гришко Н.Е., Безручко О.А. Развитие 

методического инструментария управления экономической 

безопасностью внешнеэкономической деятельности 

машиностроительных предприятий. Vybrané ekonomické 

problémy region ustredníavýchodni Evropy. Ceské Budejovice: 

Vysoká skola evropský chare gionálníchstudií, 2016. особ. внесок. – 

P. 94105. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». Економічні науки (з 2016 р. по тепер. час); 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2015-2016 р.) 

 

Підпункт 12. Наявність авторських свідоцтв: 



1. Свідоцтво авторського права на твір №82481 від. 24.09.2018 

2. Свідоцтво авторського права на твір №82479 від. 24.09.2018 

3. Свідоцтво авторського права на твір №82480 від. 24.09.2018 

4. Свідоцтво авторського права на твір №81801 від. 27.09.2018 

5. Свідоцтво авторського права на твір №81798 від. 27.09.2018 

6. Свідоцтво авторського права на твір № 98940 від 13.08.2020 

7. Свідоцтво авторського права на твір № 98941 від 13.08.2020 

8. Свідоцтво авторського права на твір № 98939 від 13.08.2020 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій / практикумів / 

методичних вказівок: 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи та виконання 

контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи 

підприємницької діяльності» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка», освітнього 

ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Гришко Н.Є., Зайцев С.С., Дідур С.В. Управління соціально 

відповідальним бізнесом: обліковий аспект. ХIV Міжнародна 

науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 

«Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–

04 грудня 2020 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. 

Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 502, С. 212-213. 

2. Гришко Н.Є., Немикіна К. О., Сорока А.О. Проблеми 



інноваційного підприємництва в сучасних умовах. Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства. Збірник тез ХХVII 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених КрНУ. (Кременчук, 20-24 квітня 

2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020. 

http://apgs.kdu.edu.ua/members.php 

3. Гришко Н.Є., Азізова Н.В., Іщенко С.В. Організаційно-

економічні засади підвищення ефективності аграрного 

виробництва. Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конферкенції, 

(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук, КрНУ, 2019 

. – С. 14-16. 

4. Таловер В.А., Перерва П.Г., Nagy Szabolcs, Гришко Н.Є. 

Сучасний стан та перспективи розвитку малого бізнесу на рівні 

регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський 

науково-виробничий простір» (Кременчук, 14–15 травня 2019 

року). Матеріали конференції. – Кременчук : ДП «УкрНДІВ», 

2019. – С. 51–53. 

5. Гришко Н.Є., Дідур С.В., Іщенко С.В., Березовська В.І. 

Фінансова безпека підприємства в системі антикризового 

управління. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції „Стратегічно-інноваційний розвиток 

суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації”, 16-18 

листопада 2016 року. – Кременчук, КрНУ, 2016. – С.  154–156. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 10.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «Кредмаш»; 

з 20.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «КЗТВ» ; 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Науково-педагогічне стажування, Краків (Jesuit University 

Ignatianum in Krakow), тема: «Обмін досвідом у дослідженні та 

організації навчального процесу з економіки, менеджменту, 

права (активні методи навчання)», 108 год. (Польща, 2019 р.); 

3. Майстер-клас «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

http://apgs.kdu.edu.ua/members.php


експортної діяльності для МСП» (у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!»), 

0,2 кредити ЄКТС, сертифікат 12.06-13.06 2019 р. 

2. Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському 

господарстві: економіка та управління в сучасних умовах» на СП 

«Молочарське»  0,5 кредити ЄКТС, сертифікат 16.11-17.11 2019 

р. 

3. Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які 

умови поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 

2020 року» 0,1 кредити ЄКТС сертифікат 21.11.2019 р. 

4. Медіаграмотність для освітян через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 60 годин (2 кредити ЄКТС, 

сертифікат 30.05.2020); 

5. Освітні інструменти критичного мислення. Prometheus 

Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС сертифікат 

30.05.2020); 

6. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти. Prometheus (80 годин, 2,6 кредитів ЄКТС сертифікат 

30.05.2020); 

7. Ефективні презентації. Платформа Спільноти для навчання та 

викладання «Вище» (0,5 кредити ЄКТС сертифікат 01.10.2020) 

8. Як створити стартап. Prometheus (сертифікат 16.10.2020); 

9. The Course on Creating Value in Creative Economy. British 

Counsil in the framework of the Culture and Creativity Programme 

(сертифікат 31.10.2020); 

10. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012593-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 

Мороз Олена 

Василівна 

Доцент кафедри 

бізнес-

адміністрування, 

маркетингу та 

туризму  

кафедра бізнес-

адміністрування, 

маркетингу та 

туризму  

Кіровоградський 

державний технічний 

університет, 2000 р., 

 «Управління трудовими 

ресурсами», економіст 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

16 років 10. 

Комунікаційні 

технології (40) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Moroz O. V., Khorolskyi V. L., Moroz O. V., Vasylkovska K. V., 

Herasymchuk, V. V. Organization and provision of buses operation on 

the route taking into account the exprenditures of participants of the 

transportation process. International Journal of Engineering & 

Technology. Transport technologies and Infrasnructure. – 

2018, Vol. 7 Issue 3, p. 206–210. 



торгівля та біржова 

діяльність, (08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), (ДК № 

006213 від 17.05.2012) 

«Муніципально-приватна 

модель організації 

міського пасажирського 

автотранспорту» 

Доцент по кафедрі 

маркетингу, (12 ДЦ 

№036807 від 21.11.2013) 

2. Olena Moroz, Serhii O Korol, MykolaMoroz, Serhii S Korol, 

ViacheslavYelistratov. Development of a Moderator of the Pump 

Controlled Drive for the Engine. – IEEE International Conference on 

Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, р.30-33 

(Scopus) 
 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Мороз О.В., Герасимчук В.В., Бондаренко А.О. 

Комунікаційний інструментарій у формуванні бренду міста. 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 3(26). 

2. Мороз О.В., Герасимчук В.В., Скребкова К.С. Партисипативна 

модель стратегічного планування на рівні місцевого 

самоврядування / Теорія та практика державного управління,  

2019, №4 (67), с. 163-169. 

3. Olena Moroz, Andrei Markevich, Mykola Moroz, Olexiy 

Vasylkovskyi. Results of Social-Transport Monitoring of Passenger 

Transportation Kremenchuk City. Центральноукраїнський науковий 

вісник, 2019, вип. 2(33), с. 76-90 

4. Мороз О.В., Проценко І. С. Вплив зовнішнього середовища на 

формування комплексу маркетингу промислового підприємства. 

Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. 

С. 322-338. 

5. Мороз О.В., Корнієвська Т.М. Особливості маркетингу 

пасажирських перевезень. Приазовський економічний вісник. 

2018. № 5 (10). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10 

6. Мороз О.В., Даценко І.В. Огляд ринку електронної торгівлі у 

світі та в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2018. №6 (17). URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/17-2018-ukr/ 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 45.052.02) (з 2017 

р. по тепер. час); 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Комунікаційні технології» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 071 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr/
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr/


– «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Менеджмент» зі спеціальності 051 – «Економіка» 

освітньопрофесійної програми «Економіка» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Комунікаційні технології» для студентів 

денної та заочної форм навчання для студентів освітнього 

ступеня бакалавр зі спеціальності 075 – Маркетинг за освітньо-

професійною програмою «Маркетинг»; зі спеціальності 071 – 

Облік і оподаткування за освітньопрофесійною програмою 

«Облік і оподаткування»; зі спеціальності 072 – Фінанси, 

банківська справа та страхування за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»; зі 

спеціальності 073 – Менеджмент за освітньопрофесійною 

програмою «Менеджмент»; зі спеціальності 051 – Економіка за 

освітньопрофесійною програмою «Економіка». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 

Керівництво студентом (Вьюн П.А. група МК-17) , який зайняв 

призове місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсну студентських 

наукових робіт зі спеціальності – «Логістика» в 2020 р. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Moroz O. V., Khorolskyi V. L., Moroz O. V., Vasylkovska K. V., 

Herasymchuk, V. V. Organization and provision of buses operation on 

the route taking into account the exprenditures of participants of the 

transportation process. International Journal of Engineering & 

Technology. Transport technologies and Infrasnructure. – 

2018, Vol. 7 Issue 3, p. 206–210. 

2. Routine network sequence of development / Міжнародна науково-

технічна конференція «Технології та інфраструктура 

транспорту», 14–16 травня 2018 р. – Харків, 2018: Тези доповідей 

Ч.1. – С. 147 – 149. 

3. Особливості розвитку електронної торгівлі у світі / ХVІІІ 

Міжнароднf науково-практичнf конференції «Ідеї академіка В. І. 



Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 11-

13 травня 2018 р. – Кременчук, 2018 – С. 157. 

4. Тенденції розвитку логістичних операторів України / ХХV 

Міжнародна науково-практична конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» конференції, 25-26 квітня 2018 р. – 

Кременчук, 2018 – С. 154-156. 

5. Логістична складова в малому бізнесі / Матеріали V 

Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності», 6 – 7 грудня 2017 р. Кременчук, 2017. с. 159. 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 

Полтавському університеті економіки і торгівлі, тема: «Сучасні 

методики викладання дисциплін «Рекламний менеджмент», 

«Логістичний менеджмент», «Соціальна відповідальність» 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 07597997100202-18 

від 23.02.2018 р. 

2. Learn Moodle 3.9 Basics через платформу Learn Moodle MOOC 

run by Moodle HQ (1 кредит ЄКТС, сертифікат жовтень 2020) 

Глазунова 

(Безручко) 

Ольга 

Олександрівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського, 2011 р., 

економіка підприємства, 

магістр з економіки 

підприємства 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність, (08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), (ДК № 

035566 від 12.05.2016, 

«Управління 

економічним 

6 років 11. Економіка 

суб’єктів 

господарювання 

(40) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. (Web of Science) 

2. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. 

Approaches to the management of the costs of innovation activity of 

mining enterprises: aspects of economic security. Науковий вісник 

НГУ. 2017. № 5. С. 137–145. (Scopus) 

3. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O., 

Maslak M. V. Developing the intra-firm technology transfer system at 

the industrial enterprise based on matrix approach. Problems and 

Perspectives in Management. 2017. Volume 15. Issue 3. p. 242–252. 

(Scopus) 
4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

offshorization of economy: the present realities. SHS Web of 

Conferences. 2017. Issue 39, p. 01019. URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/ 2017/07/ 

shsconf_ies2017_01019.pdf (Web of Science) 



потенціалом 

промислового 

підприємства на різних 

стадіях життєвого 

циклу» 

5. Маслак О.І., Безручко О.О., Маслак М.В. Фактори розвитку 

трансферу технологій машинобудівного підприємства. Актуальні 

проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Київ, 2016. 

№ 5. С. 171181. (Scopus) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Глазунова О.О., Скрипнюк К.О., Колісник А.О. Витрати на 

якість продукції інноваційно активних підприємств. Вісник 

Національного технічного університету «ХПІ» (Економічні 

науки). 2020. Випуск 3. С. 121-125. 

2. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. 

3. Глазунова О.О. Деофшоризація економіки: особливості 

реалізації в Україні. Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. 2017. Випуск 3/2017 (104). Частина 2. С. 26–

33. 

4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. 

Approaches to the management of the costs of innovation activity of 

mining enterprises: aspects of economic security. Науковий вісник 

НГУ. 2017. № 5. С. 137–145. (Scopus) 

5. Маслак О.І., Безручко О.О., Таловер В.А. Визначення 

перспектив розвитку інвестиційної діяльності в Полтавському 

регіоні з використанням кореляційно-регресійної моделі. 

Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13 (липень). С. 12–17. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Глазунова О.О.  Розвиток 

методичного інструментарію економічного стимулювання 

екологізації нафтопереробної галузі. Сталий розвиток в умовах 

глобалізаційних процесів сучасності : колективна монографія/ за 

заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. Кременчук : ПП Щербатих 

О.В., 2017. особ. внесок. С. 58–82. 

2. Маслак О.И., Гришко Н.Е., Безручко О.А. Развитие 

методического инструментария управления экономической 

безопасностью внешнеэкономической деятельности 

машиностроительных предприятий. Vybrané ekonomické 

problémy region ustredníavýchodni Evropy. Ceské Budejovice: 

Vysoká skola evropský chare gionálníchstudií, 2016. особ. внесок. – 

P. 94105. 



 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». Економічні науки. 

 

Підпункт 12. Наявність авторських свідоцтв: 

1. Свідоцтво авторського права на твір №82481 від. 24.09.2018 

2. Свідоцтво авторського права на твір №82479 від. 24.09.2018 

3. Свідоцтво авторського права на твір №82480 від. 24.09.2018 

4. Свідоцтво авторського права на твір №81801 від. 27.09.2018 

5. Свідоцтво авторського права на твір №81798 від. 27.09.2018 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій / практикумів / 

методичних вказівок: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Економіка суб’єктів господарювання» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Економіка суб’єктів господарювання» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 15.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «Кредмаш»; з 25.01.2016 р. по теперішній 

час - наукове консультування з економічних питань та питань 

розвитку інноваційного підприємництва ПрАТ «КЗТВ» 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012592-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах в сучасних умовах 



господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 

Буряк Євген 

Вікторович 

доцент кафедри 

менеджменту 

Кафедра 

менеджменту 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

(Кременчуцький  

філіал), 1997 р., 

менеджменту виробничій 

сфері; економіст-

менеджер 

 

Д. е. н., 051 – Економіка, 

281 – Публічне 

управління та 

адміністрування,  

(08.00.05 – Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка); 

«Формування 

регіональних кластерів в 

умовах розбудови 

інтеграційних процесів», 

(ДД №010354 від 

26.11.2020); 

 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

281 – Публічне 

управління та 

адміністрування,  

(08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка); 

«Організаційно-

економічний механізм 

функціонування 

регіонального молочного 

комплексу  

(на прикладі Полтавської 

області)», 

(ДК №061341 від 

06.10.2010); 

доцент кафедри 

23 роки 12. Управління 

розвитком 

регіону (40) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Буряк Є. В., Фінагіна О.В., Бітюк І.М. Передумови, принципи 

та інструменти реалізації регіональної політики: досвід ЄС. 

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного 

університету. Серія: Економічні науки, Черкаси, 2020. Випуск 58. 

С. 5-17. 

2. Буряк Є. В., Проданова Л.В., Якушев О.В. Теоретико-

методологічні засади визначення та оцінки концентрації ресурсів 

територій в умовах розбудови інтеграційних процесів. Вісник 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія Економічні науки. Черкаси: ФОП Гордієнко 

Є.І., 2020. Випуск 2.2020. С. 169-178. 

3. Буряк Є. В. Кластеризація як механізм забезпечення 

інноваційного розвитку регіонів. Актуальні проблеми економіки : 

наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ: [б. в.], 2020. №1(223). 

С. 60-70. 

4. Буряк Є. В., Зінченко О. А. Комплексний розвиток регіонів 

України: проблеми оцінки ризиків кластероутворення. Науково-

виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон: видавничий дім 

«Гельветика», 2019. Вип. 6.1-2 (56).  С. 46–52. 

5. Буряк Є. В. Інноваційні кластери: модель розвитку 

підприємств регіонів України. Причорноморські економічні 

студії: наук. журн. Одеса: [б. в.], 2019. Вип. 48. Частина 2.  

С. 143–147.  

6. Буряк Є. В. Генезис суспільного прогресу та теорія інтеграції: 

знання в перспективному розвитку підприємств та регіонів. 

Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: 

ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. № 4(36).  С. 92–100. 

7. Буряк Є. В. Соціальна консолідація в умовах розвитку регіонів 

України. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції: журн. Херсон. нац. техн. ун-ту. Херсон: 

ХНТУ, 2018. Т. 1. Ч. 1. № 30 (19).  С.25–33. 

8. Буряк Є. В. Пріоритети соціального розвитку регіонів 

України. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: 

[б. в.], 2016. Вип. 8.  С. 281–286. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Буряк Є. В., Семеніхіна В. В. Дослідження складових векторів 

соціалізації конкурентного розвитку промислових підприємств 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bnav
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bnav


менеджменту,  

(12ДЦ №025336 від 

01.07.2011) 

регіону. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного 

розвитку національного господарства України : колективна 

монографія / за заг. ред. Почтовюк А. Б. Кременчук : Видавець 

СВД Олексієнко В. В., 2020. С. 282-293. 

2. Buriak Ie. The regional development in the conditions of social 

and economic consolidation. Movographia: Kauzalita rozvoje obcí a 

regionů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního 

ruchu: movographia. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2019. p. 67–77. 

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому 

проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”: 

1. Програма академічних обмінів Еразмус +, Vysoka skola 

evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, Чехія), 

12.03.2019 – 16.03.2019. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця (виконавця) наукової теми (проекту): 

1. Науковий керівник – НДР «Соціологічне дослідження щодо 

визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності 

компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» 

(№ ДР 0119U102124, 2017 р.). 

2. Виконавець – НДР «Проведення соціологічних досліджень 

щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» 

(№ ДР 0119U102882, 2017 р.); 

3. Виконавець – НДР «Перспективи та пріоритети розвитку 

економіки регіонів України» (№ДР 0118U004995, 2018-2021 рр.); 

4. Виконавець – НДР «Теоретико-методологічне обгрунтування 

та практична реалізація управління формуванням конкурентних 

переваг регіонів за рахунок розвитку підприємств 

морегосподарського комплексу» (№ ДР 0116U003213, 2016-2018 

рр.); 

5. Виконавець – НДР «Методологія соціально-економічного, 

інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 

виробництва, підприємств та їх об'єднань» (№ ДР 0116U006782, 

2016-2022 рр.); 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій / практикумів / 

методичних вказівок: 

1. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 



навчальної дисципліни «Управління розвитком регіонів» для 

студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Управління розвитком регіонів» для студентів 

денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Управління розвитком регіонів» для студентів 

денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: 

1. Членство у громадській організації «Агентство розвитку 

територій міста Кременчука». 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО 

«Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних 

проблем менеджменту та застосування управлінських технологій 

в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького 

промислового району (довідка № 1-12/10-20). 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

1. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі, «Діяльність 

органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації 

влади», довідка №01-47/2386, 07.11.2018 р. 

2. Стажування у Vysoká škola technická a ekonomická (České 

Budějovice, Чехія) за тематикою «Socio-economic aspects of 

regional and European projects», 19.09.2018 р.-18.03.2019 р., 

сертифікат  про стажування. 

3. Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); 



№UA1215 від 08.2019р. (Test ID: H111215UA). 

4. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління 

імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств 

регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та 

технології», довідка № 07-11/696, 23.09.2020 р. (1,9 кредити 

ЄКТС/ 56 год.) 

5. Стажування в Апараті міського голови та Управлінні 

економіки Кременчуцького міськвиконкому «Управління 

підприємствами та організаціями в умовах інноватизації 

економіки України», довідка №01-85/2, 10.11.2020 р. (3,6 кредити 

ЄКТС/108 год.) 

6. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація 

управління в системі повної загальної середньої та професійно-

технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-

педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка № 01-

30/2144,  20.11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.) 

7. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна 

доброчесність в університеті», сертифікат №039904, 31.10.2020 

(0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.) 

8. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішаний та 

дистанційний формати навчання. Онлайн безпека». Підвищення 

кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційної 

освіти», сертифікат № 76424009377, 21.11.2020 (0,5 кредити / 15 

год.) 

 

Пряхіна 

Катерина 

Андріївна 

Доцент кафедри 

бізнес 

адміністрування, 

маркетингу і 

туризму 

кафедра бізнес 

адміністрування, 

маркетингу і 

туризму 

Кременчуцький 

державний університет 

імені Михайла 

Остроградського, 2010 р., 

магістр, 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності», кваліфікація 

менеджер-економіст 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність, (08.00.04 – 

економіка та управління 

6 років 13. Ринкові 

дослідження 

(30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Trunina I., Zagirniak D., Pryakhina K., Bezugla T. Procedure of 

diagnostics of the personnel sustainability of the enterprise. Problems 

and Perspectives in Management. 2020. № 2. С. 382-395. DOI: 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31 (Scopus). 

2. Pryakhina K., & Pochtovyuk A. (2020). Scientific 

instrumentarium for diagnostics of staffing at the Ukrainian machine-

building enterprises: marketing approach. In SHS Web of 

Conferences EDP Sciences. SHS Web Conf. Innovative Economic 

Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union 

(IES2019).Volume 73, 2020, p. 01022). 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301022 (Web of Science). 

3. Kratt O., Pochtovyuk A., Trunina I., & Pryakhina K. Marketing 

Positions of Kremenchuk Industrial Center in International Markets. 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31


підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), (ДК 

№050606 від 5.03.2019), 

«Модернізація кадрового 

забезпечення 

машинобудівних 

підприємств», 

доцент кафедри бізнес 

адміністрування, 

маркетингу і туризму, 

диплом (АД №005284 від 

24.09.2020) 

In SHS Web of Conferences, 2019, Vol. 67. pp. 01006 (Web of 

Science). 
 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Пряхіна К.А. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. 

Електронне наукове фахове видання з економіки «Ефективна 

економіка» . 2020.  № 11. 

2. Пряхіна К.А. Український ринок кави: маркетинговий аналіз 

Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. 

Т. 24. Вип. 4 (77). С.76–80. 

3. Пряхіна К.А. Маркетинг персоналу машинобудівних 

підприємств Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління». 2019. Том 30 (69). № 5. С. 83–88. 

4. Пряхіна К. Імплементація дискретного підходу до кадрового 

забезпечення машинобудівних підприємств. Електронне наукове 

фахове видання з економіки «Ефективна економіка» . 2018.  № 4. 

5. Пряхіна К. Немикіна К.О., Висікан Ю.О. Оцінка якості життя 

населення України, Молдови та країн ЄС. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки».  Херсон: ХНУ, 2017.  Вип. 27, част. 2.  C. 20-24. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Пряхіна К.А Надлишкова пропозиція: динаміка рівня на 

ринках праці України і ЄС Європейська інтеграція: пріоритети 

стратегічного розвитку національного господарства України: 

колективна монографія за заг.ред. Почтовюка А.Б. Кременчук : 

Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. С.166-174 

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

2015 – «Open world»  тема: «Освіта», Сполучені Штати Америки, 

штат Орегон, місто Розбург, «Umpqua Community College» за 

підтримки Конгресу США, здійснюється Центром лідерства 

«Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США, адмініструється 

організацією Американські Ради з міжнародної освіти: 

ACTR/ACCELS (American Councils), 2015 р. 

2016 – Грант: «Students for academic Integrity» за підтримки 

відділу преси, освіти  та культури Посольства США в Україні, 

2016 р. 

2017 – Грант: «Adaptation of Internally Displaced Students» за 

підтримки відділу преси, освіти  та культури Посольства США в 

Україні, 2017 р. 



2017 – Erasmus + Staff Mobility на базі Вроцлавського 

економічного університету (Польща),  тема: «Вірусний 

маркетинг», 2017 р. 

2018 – Erasmus + Staff Mobility на базі Вищої школи 

Європейських та регіональних досліджень (Чехія), тема: 

«Маркетинг», 2018 р. 

2019 – Erasmus + Staff Mobility на базі Університету Абертей  

(Шотландія), тема:  «Teaching and learning in higher education», 

2019 р. 

2019 – Erasmus Youth, тема: «Youth Entrepreneurship Education for 

Personal development» (Азербайджан), 2019. 

2020 – Erasmus + Staff Mobility на базі Університету Абертей  

(Шотландія), 2020 р. 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад); 

- член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2019- по теп. час.) 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 

– «Облік  оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 

– «Облік  оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 



наукових робіт): 

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце у IІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:  

2017 р. – Залюбовська А. – диплом ІІІ ступеню з напряму «Гендерні 

дослідження» 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Пряхіна К.А. «Product-market-fit»: теоретичний аспект. 

Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному 

суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали ІХ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 20  –21 жовтня 

2020 р. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 

2. Pryakhina K., & Pochtovyuk A. (2020). Scientific instrumentarium 

for diagnostics of staffing at the Ukrainian machine-building 

enterprises: marketing approach. In SHS Web of Conferences EDP 

Sciences. SHS Web Conf. Innovative Economic Symposium 2019 – 

Potential of Eurasian Economic Union (IES2019).Volume 73, 2020, 

p. 01022). https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301022. 

3. Пряхіна К.А., Кратт О.А.,Труніна І.М., Почтовюк А.Б. 

Маркетингове позиціонування Кременчуцького індустріального 

центру на міжнародних ринках. Міжнародна транспортна 

інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна 

логістика : матеріали п’ятнадцятої науково-практичної 

міжнародної конференції, 6–8 червня 2019 р. Харків: УкрДУЗТу, 

2019. С. 28–29. 

4. Pryakhina K. Pochtovyuk A., Bilyk M. Strategic perspectives of the 

renewable energy sources development of Ukraine in the conditions of 

sustainable development. Prace naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wroclawiu «Spatial Economy of the 21st Century. 

Quality of life in urban areas», edited by A. Zakrzewska-Półtorak, P. 

Hajduga, M. Rogowska.  Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wroclawiu, 2018.  № 502.  C. 1-10. 

5. Pryakhina K., Pochtovyuk A. Сompetitiveness assessment of 

carriage-building complex in Ukraine on the way to EU. Conference 

proceeding «Current Economic, Political and SociaL Issues in EU», 

Ceske Budějovice: College of European and Regional Studies Czech 

Republic, 2017. pp. 29 – 35. 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Сертифікат Erasmus+ staff mobility for teaching тема: «Вірусний 

маркетинг», 26.05.2017 



2. Шестимісячні курси підвищення кваліфікації у ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Свідоцтво №   ПК 01597997100222-18   від 12.03. 2018 р., тема 

«Методичні основи викладання дисциплін зі спеціальності 

«Маркетинг»», 12.03.2018 р. 

3. Шестимісячне стажування в Інституті технологій та бізнесу у 

Чеське Будейовіце (Чехія), сертифікат про стажування, тема 

«Маркетинг», 31.03.2018 р. 

4. Erasmus + Youthpass» Баку, Азербайджан, Сертифікат, тема: 

«Молодіжне підприємництво – освіта для персонального 

розвитку», 10.05.2019. 

5. Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2) 2019 

року (сертифікат № UA1224; Test ID: H111225UA) 

7. Abertay University, Dundee, Scotland, United Kingdom, 

Сертифікат, Erasmus + Staff mobility for training, 6.03.2020 

Крот Людмила 

Миколаївна 

доцент кафедри 

обліку і фінансів 

кафедра обліку і 

фінансів 

Кременчуцький 

державний політехнічний 

інститут, 2000 р., 

менеджмент організацій; 

менеджер-економіст 

 

К. е. н.,  

051 Економіка 

(08.00.01 –  економічна 

теорія та історія еконо-

мічної думки),  

(ДК № 056296 від 

16.12.2009), 

«Роль земств 

Лівобережної України в 

модернізації сільського 

господарства (1864-1914 

рр.)», 

доцент кафедри фінансів 

і кредиту,  

(12 ДЦ № 037557 від 

17.01.2014) 

16 років 14. 

Мікроекономіка 

та 

макроекономіка 

(40) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Ховрак І. В., Крот Л. М. Теоретичні аспекти становлення та 

реалізація концепції сталого розвитку: історичний та 

статистичний аналіз. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 2020. Випуск 5-6. 

С. 18–23. 

2. Крот Л., Шаповал Л., Фугело П. Макропруденційне 

управління проблемними активами банківських установ. 

Подільський Вісник : сільське господарство, техніка, економіка. 

2020. Вип. 33. С. 106–116. 

3. Крот Л.М. Крот В.В. Управління фінансовим ризиком 

аграрних підприємств: сутність та особливості. Причорноморські 

економічні студії. 2019. №48. С. 72-77. URL: 

http://bses.in.ua/journals/2019/48_2019/13.pdf 

4. Крот Л.М, Дідур С.В. Управління формуванням фінансових 

ресурсів малого бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2018. Випуск 6(17). URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/17-2018-ukr /95.pdf 

5. Крот Л.М., Дідур С.В., Ніколаєнко А.С. Основні аспекти 

оцінки фінансового стану підприємств. Інфраструктура ринку. 

2018. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії : 

1. Крот Л.М. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств АПК в умовах поглиблення 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/17-2018-ukr%20/95.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/17-2018-ukr%20/95.pdf
http://market-infr.od.ua/uk/17-2018


євроінтеграції. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного 

розвитку національного господарства України: кол. монографія / 

за заг. ред. А.Б. Почтовюка. Кременчук : Видавець СВД 

Олексїєнко В.В., 2020. С.195-202. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми: 

Науковий керівник НДР на тему: «Управління фінансовими 

ресурсами при виробництві нової продукції, укладанні та 

виконанні угод купівлі-продажу», 2017 р. 

Відповідальний  виконавець НДР на тему: «Дослідження цінової 

політики підприємства та аналіз її впливу на формування 

доходів», 2018 р.  

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» для 

студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг». – Кременчук : КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» для студентів 

денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг» – Кременчук : КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» для 

студентів заочної форми навчання за спеціальностями 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг». – Кременчук : КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напряму «Економіка сільського господарства та АПК» (2016): 

диплом І ступеня отримала Єлісєєва О.Є., 2016 р. 



 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Крот Л.М., Корабльова А.І. Теоретичні основи управління 

грошовими потоками банку. Матеріали VІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 

25-26 жовтня 2018 р. Кременчук, 2018.  С. 32-34. 

2. Крот Л.М. Цінові аспекти укладання і виконання угод купівлі-

продажу. Збірник матеріалів V всеукр. наук.-практ. конф. 

«Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», 

2-3 березня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 20-21. 

3. Крот Л.М. Особливості формування фінансових ресурсів 

підприємств торгівлі в Україні. Збірник матеріалів V всеукр. 

наук.-практ. конф. «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання», 2-3 березня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 18-20. 

4. Крот Л.М., Булка А. Шляхи покращення фінансового стану 

українських підприємств товарного виробництва. Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності», 1 – 2 грудня 2016 р. Кременчук, 2016. 

С. 124-125. 

5. Крот Л.М., Дідур С.В. Розвиток системи іпотечного 

кредитування під заставу землі: зарубіжний досвід. Збірник 

матеріалів ІV всеукр. наук.-практ. конф. «Фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання», 18-20 лютого 2016 р. 

Кременчук, 2016. С. 100–102. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій : 

Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Удосконалення 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання» 

(договір №24-/2 від  01.09.2017 р.). 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», тема: 

«Традиційні та інноваційні технології навчання» свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 01587997102211-19 від 27.12. 2019 р. 

Труніна Ірина 

Михайлівна 

Завідувач 

кафедри бізнес-

кафедра бізнес-

адміністрування, 

Ворошиловградський 

машинобудівний 

26 років 15. Маркетинг 

(30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 



адміністрування, 

маркетингу та 

туризму, 

професор 

маркетингу та 

туризму  

інститут, 1992 р., 

економіка та організація 

машинобудівної 

промисловості, інженер-

економіст, 

 

Д. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність,  

(08.00.04 - економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

(22.12.2014 р., ДД 

№003904), 

«Забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємницької 

діяльності»;  

професор кафедри 

економіки (12ПР 

№011213 від 15.12.2015); 

 

К. е. н., 08.06.01 -

 Економіка, організація і 

управління 

підприємствами (08.00.04 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності); (КН № 

010158 від 28.03.1996); 

«Совершенствование 

управления 

инновационной 

деятельностью 

предприятия»; 

доцент по кафедрі 

міжнародної економіки 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science CoreCollection: 

1. Trunina I. Globalization impact on the world travel market 

development / Iryna Mykhailivna Trunina, Olena Anatoliivna 

Sushchenko, Viktoriia Valeriivna Druzhynina, Olena Leonidivna 

Zahorianska // SHS Web of Conferences 73, 01029, 2020 (Web of 

Science) 
2. Trunina I. Theoretical aspects of regional sustainable development 

in the EU and Ukraine / Buzko, Iryna; Vartanova, Olena; Trunina, 

Iryna; Khovrak, Inna // SHS Web of Conferences 61 01001, 2019 

https://publons.com/publon/19755913/(Web of Science) 

3. Trunina I.  Marketing Positions of Kremenchuk Industrial Center 

in International Markets / Oleh Kratt, Andryi Pochtovyuk, Iryna 

Trunina, Kateryna Pryakhina // SHS Web of Conferences  67, 01006, 

2019 (Web of Science) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Труніна І.М., Рижак А.І Особливості функціонування 

регіонального ринку туристичних послуг. Modern economics 9, 

2018, c. 146-152. 

2. Труніна І.М., Ліхоносова Г. С., Коробенко А.О.  Використання 

інформаційних систем у регулюванні ринку туристичних послуг. 

Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 4 (04). c. 13-19.  

3. Труніна І. М., Ліхоносова Г. С., Деркач І. Ю.  Моделювання 

корпоративного обслуговування просування туристичного 

товару. Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. 2017. № 5 (251). С. 287-291. 

4. Trunina I., Likhonosova G., Hrechyshkina О. The market of 

tourist services under the conditions of globalization processes. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Випуск 

6/2017 (106). Частина 2. С. 45–51. 

5. Бєляєва Ю.М., Труніна І. М. Інноваційні підходи до 

оцінювання конкурентоспроможності туристичного 

підприємства. Вісник Львівского інституту економіки і туризму, 

2017. 

6. Дружиніна В. В., Труніна І., Сосновська Ю. Р. Моніторинг 

місцевого ринку ресторанних послуг. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2016. № 5(1). 

С. 65-69. 

 

Підпункт 3. Наявність виданго підручника або монографії: 

https://publons.com/publon/19755913/
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/3_03_2017.pdf


(ДЦ № 000025 від 

30.05.2000) 

 член-кореспондент 

Міжнародної Академії 

науки та практики 

організації виробництва, 

16.11.2005 р., № 521; 

 

Відмінник освіти № 389  

від 28.09.2017 р. 

 

2019 Нагороджена 

медаллю НАПН Украъни 

«Ушинський К.Д.» 

№1162 від 21.02.2019 р. 

Труніна І.М., Дружиніна В.В., Загорянська О.Л. Вплив процесів 

глобалізації та інтеграції на розвиток світового ринку 

туристичних послуг. Європейська інтеграція: пріоритети 

стратегічного розвитку національного господарства України: 

колективна монографія за заг.ред. Почтовюка А.Б. Кременчук : 

Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. С.166-174 

 

Підпункт 5.Участь у міжнародному науковому проекті: 

Труніна І. М. Підприємницький університет YEP, Innovative 

Entreneurship and Startup Management, 15.09.2020, (0.35 EKTS) 

Труніна І. М. - Erasmus + Staff Mobility на базі Abertay University 

(Dundee, Scotland) березень 2019 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника: 

Керівництво здобувачем Безуглою Т.В., яка одержала диплом  

про присудження наукового ступеня к.е.н зі спеціальності 

08.00.04 (2020) 

Науковий консультант докторанта Ховрак І.В. (ДД №010347 від 

26.11.2020) 

 

Підпункт 11.Участь в атестації наукових працівників: 

член двох спеціалізованих рад: Д 29.051.01 у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля та К 

45.052.02 у КрНУ із захисту кандидатських дисертацій; 

Офіційний опонент із захисту дисертацій: Персій Ю.О. (2018 р.). 

 

Підпункт 18. Наукове консультування,установ, підприємств, 

організацій: 

Інститут розвитку Кременчука Наукове консультування Міська 

рада міста Кременчука з питань розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності у регіональному просторі; 

Член комісії з питань туризму при Міській раді міста Кременчука 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

1. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, 

наданий Національним агентством  із забезпечення якості вищої 

освіти через платформу масових відкритих онлайн – курсів 

Prometheus, 2020 р.; 

2. Підприємницький університет YEP, сертифікат, Innovative 

Entreneurship and Startup Management, 15.09.2020, (0.35 EKTS) 

3. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, 

сертифікат, експерт з акредитації освітніх програм: онлайн 

тренінг, 08.10.2019 



4. Отримання сертифікату, який підтверджує достатньо високий 

рівень володіння англійською мовою (В2) 2019 року (сертифікат 

№ UA1205; Test ID: H111205UA) 

Erasmus + Staff Mobility на базі Abertay University (Dundee, 

Scotland) 2019  

5. Учасник тренінгу «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої освіти», м. Кременчук, сертифікат, 01 

квітня 2019 р.  

6. Інститут технології та бізнесу, м. Чеське Будейовіце (Чехія), 

сертифікат, 10.05-15.06.2017 р. 

7. Вища школа Європейських і регіональних студій у м. Чеське 

Будейовіце (Чехія), сертифікат, 11.01–12.06.2016 р. 

Хоменко 

Микола 

Макарович  

завідувач 

кафедри 

менеджменту, 

професор 

кафедра 

менеджменту 

Харківський інженерно-

економічний інститут, 

1968 р.; економіка та 

організація металургійної 

промисловості; інженер-

економіст 

 

Д. е. н., 051 – Економіка, 

(08.00.21 – економіка, 

планування і організація 

управління 

промисловістю та її 

галузями), «Проблеми 

вдосконалення 

організації, управління та 

економічного 

прогнозування 

виробничих процесів на 

металургійних 

підприємствах»,  

(ЭК №002054 від 

01.07.88), 

професор кафедри 

економіки і організації 

промислового 

виробництва,  

(ПР №005990 від 

26.07.90), 

 

член-кореспондент 

Академії економічних 

46 років 16. Менеджмент 

(30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Homenko M., Pryakhina K, Latyshev K. Prospects for 

development of Ukraine and EU in the field of renewable energy 

sources / SHS Web of Conferences: EDP Sciences. 30 January 2019. - 

Volume 61, Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and 

Trends of World Economy (IES2018). 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Менеджмент 

виробництва пасажирських вагонів за раціоналізації систем 

забезпечення. Економіка і організація управління: науковий 

журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені 

Василя Стуса, 2020. №3 (39). С. 9-20. 

2. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М., Велькін Б.О. Проектування 

бізнес-процесів як інструмент менеджменту автотранспортного 

підприємства. Економіка і організація управління: науковий 

журнал. – Вінниця: Донецький національний університет імені 

Василя Стуса, 2020. №3 (39). С. 21-29. 

3. Хоменко М. М., Дорожкіна Г. М. Формування організаційної 

структури управління підприємством. Вісник Хмельницького 

національного університету: Економічні науки. 2020. № 3 (282).              

С. 174–178. 

4. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Управління 

капіталом акціонерних товариств за зростання нематеріальних 

активів. Економіка і організація управління: науковий журнал. – 

Вінниця: Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, 2020. №2 (38). С. 31-41 
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наук України зі 

спеціальності 

«Економіка 

промисловості», №36, 

08.12.1995  

5. Хоменко М. М., Дорожкіна Г. М. Управління інноваційним 

розвитком машинобудівного підприємства. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2020. Випуск 1/2020(120). 

С. 54-61. 

6. Хоменко М. М., Чрділелі Т. В. Improving organizational 

structure of innovatiion management at machine-building enterprises. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 6/2017 

(107). Ч. 2.  C. 41-48. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Управління 

конкурентоспроможністю за умови експортоорієнтованої 

діяльності гірничо-збагачувального комбінату. Європейська 

інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного 

господарства України: колективна монографія; за заг. ред. 

Почтовюка А.Б.. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 

2020. Розд. 5.8. С. 337-349. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

З 2006 р. – 2018 р. – член редакційної колегії «Вісника КрНУ 

імені Михайла Остроградського». Економічні науки. 

Науковий керівник – НДР «Управління конкурентоспроможністю 

підприємств регіону в трансформаційний період розвитку 

економіки» (№ДР 0120U104972, 2019 р.). 

 

Підпункт 10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу: 

З 1997 р. – по теперішній час – Завідувач кафедри менеджменту 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад): 

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2013-2020 рр.) 



 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і 

оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Менеджмент» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і 

оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів  заочної 

форми навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – 

«Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на 

I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

2017 р. – 2020 р. – голова журі із напряму «Менеджмент» 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт,  

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років: 

З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО 

«Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних 

проблем менеджменту та застосування управлінських технологій 

в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького 

промислового району (довідка № 1-12/10-20) 

 



Підвищення кваліфікації та стажування: 

1. Стажування у відділі забезпечення діяльності керівництва 

Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами 

та організаціями в умовах інноватизації економіки України», 

довідка №01-85/3, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.) 

2. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування 

інструментів менеджменту при формуванні стратегічного плану 

та контролю за його виконанням»; довідка, 03.12.2020 р. (3 

кредити ЄКТС/ 90 год.) 

3. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління 

імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств 

регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та 

технології», довідка № 07-11/701, 23.09.2020 р. (1,9 кредити 

ЄКТС/ 56 год.) 

4. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна 

доброчесність в університеті», сертифікат №040784, 11.11.2020 

(0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.) 

5. Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 05385631/000746-18, 

«Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності 

«Менеджмент», 28.02.2018 р. (3,6 кредита ЄКТС / 108 год.) 

 

Загірняк Денис 

Михайлович 

професор 

кафедри обліку і 

фінансів 

Керівник центру 

моніторингу 

якості освіти і 

академічної 

доброчесності 

КрНУ 

кафедра обліку і 

фінансів 

Східноукраїнський  

державний університет,  

1995 р., Економіка і  

управління в 

машинобудуванні;  

інженер-економіст 

 

Д.е.н.  08.00.07 – 

демографія, економіка 

праці, соціальна 

економіка і політика та 

08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит; 

(051 - Економіка, 232 – 

Соціальне забезпечення 

072 - Фінанси, банківська 

справа та страхування, 

073 – Менеджмент); 

(ДД №008864 від 

15.10.2019); “Прагматизм 

20 років 17. Фінанси (30) Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Trunina I., Kushal I., Zagirniak D. An imitation model of the 

financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the 

enterprise. Proceedings IES2018 Innovative Economic Symposium 

2018. Beijing, China, 2018. SHS Web of Conferences 61, 01027 

(2019) IES2018 (Web of Science). 

 

Підпункт 2. Публікації  наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Загірняк Д.М., Глухова В.І., Кравченко Х.В. Діяльність 

комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах 

децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2021. 

2. Кратт О.А., Загірняк М.В., Загірняк Д.М. Фінансові відносини 

у сфері вищої освіти, основані на осібній та взаємній 

відповідальності суб’єктів. Вісник Національного університету 

Лвівська політехника”. Серія ”Проблеми економіки та 



фінансово-економічного 

розвитку вищої освіти: 

теорія, методологія, 

практика” 

 

доцент кафедри фінансів, 

(02 ДЦ №014511 від 

16.06.2005) 

 

Член-кореспондент 

Міжнародної Академії 

науки та практики 

організації виробництва 

(ДП № 522 від 

16.11.2005) 

управління”. Львів: ЛПНУ. 2020. Т.4, № 2, С. 17-26. 

3. Загірняк Д.М., Кратт О.А. Фінансова політика держави у 

сфері вищої освіти: необхідна та достатня. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ.  2020.  № 1/2020 (120).  С. 

173179. 

4. Загірняк Д.М. Розподіл держзамовлення як інструмент 

фінансової політики у сфері вищої освіти. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. 

Кременчук: КрНУ. 2018. № 4/2018 (111).  С. 122129. 

5. Загірняк Д.М. Методологічні засади реновації державного 

фінансування закладів вищої освіти. Ефективна  економіка. 2018. 

№6.  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6567 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Загірняк Д.М. Вища освіта України: прагматизм фінансово-

економічного розвитку: монографія. Харків: Друкарня «Мадрид», 

2018. 531 с. 

 

Підпункт 5.Участь у міжнародних наукових проектах 

-2015 – “2015 Academic Integrity Program” (США); 

-2015 – “2015 Gansu International Fellowship Program” (КНР); 

-2016 – “First UERA Summer School ‘Education research: 

Communication, Grant-writing, Methodology and Publications’” 

(Львів); 

-2016 -2017 - British Council - Розвиток лідерського потенціалу 

університетів України; 2018 – IREX - University Administration 

Support Program; 

-2018 р. - академічна мобільність в рамках програми Еразмус+ у 

Abertay University (Данді, Шотландія, Великобританія): вивчення 

інноваційних методів викладання, підвищення кваліфікації з 

навчальних дисциплін: Бухгалтерський облік і фінанси (лютий). 

-2019 - George Mason University, USA. Програма IREX,  

Сертифікат, 2019 UASP Research Management and Leadership 

Program”8.03.2019р. 

-2019 – “Erasmus+ staff mobility for teaching and training / College 

of European and Regional Studies” (Чехія); 

-2019 – “Formation of a Network of Higher Education Quality 

Assurance Experts” (Чехія); 

-2019 – “Ukraine new accreditation system: building on UK best 

practice (train the trainers programme)” / British council (United 



Kingdom); 

-2020 – “Erasmus + Staff mobility for training“ (Шотландія). 

 

Підпункт 6. Проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою: 

Викладання дисципліни “Фінанси, гроші та кредит”– “Erasmus+ 

staff mobility for teaching and training / College of European and 

Regional Studies”, 2019 (Чехія) 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

 –член редакційної колегії 073 - Менеджмент «Вісник КрНУ імені 

Михайла Остроградського» 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

-член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2017-2020); 

-член спеціалізованої вченої ради Д 64.055.02 (2020); 

-офіційний опонент у спеціалізованої вченої раді Д.79.05104 

(Вітренко Л.О., 2019 р.). 

 

Підпункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: 

-Член Української асоціації дослідників освіти (UERA) з 2017 р. 

-Член Американської асоціації дослідників освіти (AERA) з 2019 

р. 

 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

1. Полтавський університет економіки і торгівлі, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 01597997/00255-18,  

Сучасні методики викладання фінансових дисциплін., 23.03.2018. 

2. Abertay University, Dundee, Scotland, United 

Kingdom,Сертифікат, Erasmus + Staff mobility for 

training,6.03.2020. 

3. British Council, Qulaity Assurance Agency, United 

Kingdom,Сертифікат, Ukraine new accreditation system: building on 

UK best practice train the trainers programme, 13.09.2019 

4. LangSkil Сертифікат проходження мовного іспиту рівень В2 

langskill.co.uk/72KR24841DP09 12.10.2019 

5. Centre for Higher Studies Education Studies, Czech Republic, 

Prague, Сертифікат, Formation of a Network of Higher Education 

Quality Assurance Experts, 12.05.2019 

6. College of European and Regional Studies,  Чеські Будейовиці, 

Чехія,Grant agreement, Erasmus+ staff mobility for teaching and 



training,викладання дисципліни “Фінанси, гроші та 

кредит”,17.03.2019 

7. George Mason University, USA Програма IREX, 

Сертифікат,2019 UASP Research Management and Leadership 

Program 8.03.2019 

8. Інститут вищої освіти НАПН України, Проект “Формування 

мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти”, Програма 

підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 

працівників Сертифікат ПК-21707620 № 346/19, Тренінг для 

тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої 

освіти 23.11.2018 

9. Abertay University, Dundee, Scotland, United Kingdom, 

Академічна мобільність Erasmus +,Сертифікат,  Сучасні 

методики викладання дисциплін “Облік і фінанси”, 

“Міжнародний фінансовий менеджмент”, “Фінансовий ринок”, 

24.02.2018 

10. Institute of Technology and Business, Чеські Будейовиці, Чехія, 

Сертифікат, Сучасні інноваційні  методики викладання 

дисциплін, 20.05.2017 

11. UERA Summer School, Сертифікат, Education research: 

communication, grantriting, methodology and publications, 

20.08.2016 

 

Маслак Ольга 

Іванівна 

Завідувач 

кафедри 

економіки, 

професор 

кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1990 р., історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Кременчуцький 

державний політехнічний 

інститут, 2000 р., 

менеджмент організацій; 

менеджер-економіст; 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського, 

2015 р., комп’ютерні 

системи та мережі, 

інженер з комп’ютерних 

систем 

 

30 років 18. Економічна 

аналітика (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 
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ціноутворення на 

промислову продукцію в 
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організацій: 
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економічних питань та питань розвитку інноваційного 
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Д. е. н., 051 - Економіка, 

232 - Соціальне 
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демографія, економіка 

праці, соціальна 

економіка і політика), 

«Методологічні засади 
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сферою вищої освіти», 
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професор кафедри 
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управління та 

адміністрування (25.00.04 

20 років 19. HR-

менеджмент (32) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 
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2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240907. (Scopus) 

2. Pochtovyuk, A. & Pryakhina, K. (2020). Scientific 

instrumentarium for diagnostics of staffing at the Ukrainian machine-

building enterprises: marketing approach. In SHS Web of 

Conferences EDP Sciences. SHS Web Conf. Innovative Economic 

Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019). 

Volume 73, 2020 01022) https://doi.org/10.1051/ shsconf/ 

20207301022 (Web of Science) 

3. Kratt O., Pochtovyuk A., Trunina I., & Pryakhina K. Marketing 

Positions of Kremenchuk Industrial Center in International Markets. 

In SHS Web of Conferences, 2019, Vol. 67. pp. 01006. 

https://doi.org/10.1051/shsconf /20196701006 (Web of Science) 

4. Pochtovyuk A., Zagirniak D., Pryakhina K. The Problems of 

Training of Highly Skilled Engineers in Ukraine in the Context of 

International Tendencies. International Conference «Modern 

Electrical And Energy Systems. - Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi National University, Ukraine, November 15-17, 2017. 

Р. 340-344. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248927 (Scopus) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Почтовюк А.Б., Пряхіна К.А. Цимбал О.С. HR – менеджмент 

у системі антикризового управління підприємств. Таврійський 

науковий вісник. Серія: Економіка, 2020.  Вип. 3.  

2. Почтовюк А.Б., Заїка К.О. Аналіз соціально-психологічних 

аспектів мотивації персоналу металургійного підприємства. 

Науковий вісник Херсонського державного університету: серія 

«Економічні науки». Херсон: ХДУ.,  Вип. 39, 2020. С. 60-64 

3. Почтовюк А.Б., Кратт О.А., Пряхіна К.А. Специфіка 

кадрового забезпечення машинобудівних підприємств. Вісник 

Одеського національного університету. Одеса. 2017. Вип. 1 (54). 

Т. 22. C. 67-71. 

4. Pochtovyuk A., Pryakhina K. Assessment of methods of ensure 

professional and qualification appropriateness of personnel. Вісник 

https://doi.org/10.1051/%20shsconf/%2020207301022
https://doi.org/10.1051/%20shsconf/%2020207301022
https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248927


– Місцеве 

самоврядування) 

«Формування системи 

підготовки кадрів 

державних службовців: 

регіональний аспект»,          

(ДК №016836 від 

11.12.2003);  

 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2016. Вип. 3/2016(98). Ч. 2. 

C. 44-48.  

5. Почтовюк А.Б., Кратт О.А., Пряхіна К.А. Кадрове 

забезпечення підприємства: маркетинговий підхід. Економічний 

форум: Науковий журнал Луцького національного технічного 

університету. Луцьк: ЛНТУ, 2015. Вип. 4/2015. С. 352–358. 

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

– Програма академічної мобільності Еразмус+, Вища школа 

європейських і регіональних досліджень  (м. Чеське Будейовице), 

тема: «Менеджмент». 2018 р. 

– Програма розвитку лідерського потенціалу університетів 

України (Програма реалізується Британською Радою України 

(British Council), Фондом лідерів вищої освіти), тема: «Побудова 

системи забезпечення якості вищої освіти», відвідали Abertay 

University (Данді, Шотландія, Великобританія), 2016-2017 рр. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

1. Член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського» Серія. Економічні науки з 2010 р. по 

теперішній час http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/redakcia.php 

2. Член редакційної колегії журналу «AUSPICIA». – Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, o. p.s.(VŠERS) v Českých Budějo-

vicích (Česká republika), з 2008 р. по теперішній час; 

https://vsers.cz/wp-content/uploads/2019/08/Redakce.pdf 

3. Член редакційної колегії журналу журнал Biblioteka 

Regionalisty, Вроцлавський університет економіки і бізнесу  

https://br.ue.wroc.pl/?page_id=1343#komitet-redakcyjny з  2016 р. – 

по теперішній час. 

 

Підпункт 10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника факультету: 

- декан факультету економіки і управління – з 2006 р. по 

теперішній час. 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

- голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2017 р. по 

теперішній час). 

http://www.vsers.cz/
http://www.vsers.cz/
https://vsers.cz/wp-content/uploads/2019/08/Redakce.pdf
https://br.ue.wroc.pl/?page_id=1343#komitet-redakcyjny


 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «HR-менеджмент» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – 

«Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «HR-менеджмент» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 

071 – «Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «HR-менеджмент» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – 

«Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт): 

1. Робота у складі організаційного комітету (член журі) ІІ-го туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Транспортні технології», секція «Економіка і управління на 

транспорті», 2016 р. 

2. Член організаційного комітету Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» 

2017р. 2020 рр. 

3 Керівництво студенткою Шаповаловою М.А., яка посіла ІІІ 

місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт «Економіка природокористування та охорони 



навколишнього середовища» (2016 р.). 

4. Керівництво студенткою Алексєєнко А.С., яка посіла ІІ місце у 

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з напряму 

«Менеджмент» (2019 р.). 

5. Керівництво студентом Вєлькіним Б.О., який посів ІІІ місце у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища» (2020 р.). 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Почтовюк А.Б., Тихоліз А.С. Удосконалення мотиваційного 

механізму підприємства в умовах інноватизації виробництва. 

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному 

суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. – 

Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. – С.111-112 

2. Pochtovyuk A., Pryakhina K., Bilyk M. Junior specialist in the 

system of human resourcing: institutional and resource bases of 

formation. Role of Higher Education Institutions in Society: 

Challenges, Tendencies and Perspectives [online journal], ALYTAUS 

KOLEGIJA University. 2017. pp. 213-217. 

3. Pochtovyuk A., Pryakhina K. Сompetitiveness assessment of 

carriage-building complex in Ukraine on the way to EU  Current 

Economic, Political and SociaL Issues in EU. // Conference 

proceedings sustainable development - Europe in time of reforms. 

Ceske Budějovice: College of European and Regional Studies Czech 

Republic, 30th - 31st March 2017. рр. 29 – 36. 

4. Почтовюк А.Б. Герасименко Н.С. Система методів управління 

персоналом в організації Матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 

18-19 жовтня 2017 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко 

В.В, 2017. С. 94-96. 

5. Почтовюк А.Б., Карпова В.С. Особливості соціально-

психологічних методів управління персоналом на підприємстві. 

XXІV Міжнар. науково-практичн. конф. студентів, аспірантів та 

молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності 

суспільства». – Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 20-

21 квітня 2017. – С. 167. 

 



Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років: 

- голова Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва міста 

Кременчука (2016 р. по теперішній час); 

- заступник голови комісії з питань промисловості, будівництва, 

підприємницької діяльності, побутового, торговельного 

обслуговування та регуляторної політики Кременчуцької міської 

ради (2016 р. по теперішній час). 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Стажування Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České 

Budějovice, Чехія), «Management and marketing», 01.10.2017-

31.03.2018, сертифікат (4 кредити ECTS) 

2. Стажування Vysoká škola technická a ekonomická (České 

Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Global Projects 

Communication in Business, Technology and Society», 19.09.2018-

18.03.2019, сертифікат (4 кредити ECTS) 

3. Академічна мобільність Еразмус+, Вища школа європейських і 

регіональних досліджень (м. Чеське Будейовице), тема: 

«Менеджмент» 2018 р., сертифікат. 

4. Програма розвитку лідерського потенціалу університетів 

України (Програма реалізується Британською Радою України 

(British Council), Фондом лідерів вищої освіти), тема: «Побудова 

системи забезпечення якості вищої освіти», відвідали Abertay 

University (Данді, Шотландія, Великобританія), 2016-2017 рр., 

сертифікат. 

5. Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); 

UA1225 від 08.2019 р. Test ID: H111225UA. 

6. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна 

доброчесність в університеті», сертифікат №040226, 04.11.2020 

(0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.) 

7. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування 

управлінських технологій HR-менеджменту з метою формування 

лідерських якостей керівників та професійного розвитку 

персоналу»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.) 

Дружиніна 

Вікторія 

Валеріївна  

Професор 

кафедри бізнес-

адміністрування, 

маркетингу та 

туризму 

кафедра бізнес-

адміністрування, 

маркетингу та 

туризму 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

Кременчуцький філіал; 

1997 р.; менеджмент у 

виробничій сфері; 

менеджер-економіст  

 

23 роки 20. Соціальна 

політика та 

формування 

здорового 

способу життя 

(32) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Druzhynina V., Likhonosova G., Lutsenko G., Kushal І. 

Innovative Technology in Terms  of  Socio-conomic Value Diffusion: 

Accounting and Analytical Support. European Journal of Sustainable 

Development (2020), 9, 3, p. 476-489. URL: http://ecsdev.org/ 

http://www.vsers.cz/
http://www.vsers.cz/


Д. е. н.; 051 – Економіка, 

232 Соціальне 

забезпечення (08.00.07 – 

демографія, економіка 

праці, соціальна 

економіка і політика); 

(ДД № 005192  

від 25.02.2016); 

«Стратегічні імперативи 

забезпечення 

збалансованості 

місцевого ринку праці»,  

професор кафедри 

туризму (АП № 000930, 

2019 від 23.04.2019) 

ojs/index.php/ ejsd/article/ view/ 1097 

2. Druzhynina V., Likhonosova G., Viedienina Y., Sakun L. Creative 

Analysis of Innovation as a Catalizer of  Socialization of Structural 

Change. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 2, 

p. 349-365  Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p349. URL: 

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1033 (Web of 

Science) (ESCI) 

3. Druzhynina V., Likhonosova G., Lutsenko G. Assessment welfare 

of the population in the synergetic system of socio-economic 

exclusion // Marketing and Management of Innovations, 2018, Issue 

2. Р. 54–68. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ 

handle/123456789/68690; DOI 10.21272/mmi.2018.2-05. (Web of 

Science) (ESCI) 

4. Druzhynina V., Likhonosova G. Strategic imperatives ensuring 

population welfare under transformation exclusion conditions. Baltic 

Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing 

House “Baltija Publishing”, 2017. 480 pages. P. 135–146. DOI: 

http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-135-145 (Web of 

Science) (ESCI) 

5. Druzhynina V. V., Likhonosova G. S., Davidyuk L. Р.  

Approaches to balance labor market by eliminating exclusion factors. 

Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 242-250. 

URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/16921 (Web of Science) (ESCI) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Дружиніна В.В., Тертишний Н. Ю. Оцінка рівня та причин 

нерівності заробітної плати в Україні. Інфраструктура ринку. 

2020. № 42. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/42-

2020. 

2. Дружиніна В.В., Лєбєдєва Д. О. Основні детермінанти рівня 

професійної активності осіб з обмеженими можливостями. 

Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових 

праць. Випуск 3(71). Ч. 2. К.: НАУ, 2019. С. 100–108 

3. Дружиніна В.В., Луценко Г. П., Сосновська Ю.Р. Інтеграція 

осіб з обмеженими можливостями в суспільство: закордонний і 

вітчизняний досвід. Проблеми системного підходу в економіці: 

збірник наукових праць. Випуск 1(69). Ч. 2. К.: НАУ, 2019. С. 78–

85. 

4. Дружиніна В.В. Система стратегічного забезпечення 

збалансованості місцевого ринку праці. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2018. № 1(12). Режим доступу до 

ресурсу: http://www.easteneurope-ebm.in.ua/12-2018-ukr 

http://essuir.sumdu.edu.ua/


5. Дружиніна В.В., Алексєєва Н.Ф., Залуніна О.М. Формування 

багаторівневої системи показників виміру добробуту населення.  

Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4 (190). С. 100–112. 

 

Підпункт 5. Участь у міжнародному науковому проєкті: 

Дружиніна В. В.  Підприємницький університет YEP, Innovative 

Entreneurship and Startup Management, 15.09.2020, (0.35 EKTS) 

 

Підпункт 7. Робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти: 

член галузевої експертної ради з галузі знань 23 «Соціальна 

робота» 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

1. Керівник науково-дослідної держбюджетної теми 

«Організаційно-економічні аспекти розвитку туризму: 

багаторівневий підхід» (ДР № 0118U008157, 2017р.) 

2. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського», який представлений у міжнародній 

наукометртичній базі Index Copernicus;  

науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ», 

який індексується міжнародними наукометричними базами : 

Index Copernicus International (Польща), Ulrich's Periodicals 

Directory (США), Research of Bible (Японія), Scientific Indexing 

Services (США–Австралія), Google Scholar , International 

Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Малазія). 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського (з 

2017 р. по тепер. час.) 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Соціальна політика та формування здорового 

способу життя» для студентів зі спеціальності 051 – «Економіка» 



освітньо-професійної програми «Економіка» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Соціальна політика та формування здорового 

способу життя» для студентів зі спеціальності 051 – «Економіка» 

освітньо-професійної програми «Економіка» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. ТОВ «Едюкейшнал ЕРА», Академічна доброчесність, 

01.11.2020, (0,13 EKTS) 

2. ELibUkr Міжнародний фонд відродження, сертифікат, 

Академічна доброчесність в університеті, № 040091, 

02.11.2020 (0,03 EKTS)  

3. Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, свідоцтво про підвищення кваліфікації, 

Система онлайн-навчання на платформі MOODLE, 27 липня 2020 

року, 1 кредит 

4. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, 

сертифікат, експерт з акредитації освітніх програм: онлайн 

тренінг, 08.10.2019 

5. Отримання сертифікату, який підтверджує достатньо високий 

рівень володіння англійською мовою (В2) 2019 року (сертифікат 

№ UA1206; Test ID: H111206UA) 

6. Стажування у Краківському економічному університеті та 

Малопольській школі публічного адміністрування (м. Краків, 

Польща), сертифікат, 10-28/09/2018 р., 3,7 кредита 

7. Отримання сертифікату, який підтверджує достатньо високий 

рівень володіння польською мовою (В2) 2019 року (сертифікат 

ПС № 000106) 

8. Учасник тренінгу для викладачів на ППП при підтримці Фонду 

ім. Ф. Еберта (Friedrich Ebert Stiftung) та інституту демократії та 

соціального розвитку, м. Одеса, сертифікат,  20 – 22 липня 2018 

года 

Дідур Сергій 

Володимирович 

професор 

кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Харківське вище 

військове авіаційне  

училище 

радіоелектроніки, 

1993 р.,  

авіаційні радіотехнічні 

засоби; 

радіоінженер; 

Міжнародний інститут 

17 років 21. 

Обґрунтування 

господарських 

рішень та 

оцінювання 

ризиків (32) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Дідур С.В., Циган Р.М. Похитон І.П. Удосконалення механізму 

фінансування екологічних витрат на підприємствах. Ефективна 

економіка. 2020. № 6.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

2. Дідур С.В., Циган Р.М., Гребінна Е.Ю. Обліково-аналітичне 

забезпечення управління прибутком на підприємствах. // 

Електронний науково-практичний журнал. Інфраструктура 

http://www.economy.nayka.com.ua/


менеджменту (Женева, 

Швейцарія), 

1994 р., магістр ділової 

адміністрації 

 

Д.е.н, 

051 – Економіка, 

073 – Менеджмент 

(08.02.03 – організація, 

управління, планування і 

(регулювання 

економікою), 

(ДД №004867 від 

09.03.2006), 

«Макроекономічне 

регулювання попиту і 

пропозиції», 

професор кафедри 

фінансів і кредиту, (12 

ПР №006870 від 

14.04.2011) 

ринку. 2019. №37.  URL :/www.market-infr.od.ua/uk/37-2019. 

3. Дідур С.В., Крот Л.М. Управління формуванням фінансових 

ресурсів малого бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2018. Випуск 6(17). URL:  http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/index.php/17-2018-ukr /95.pdf. 

4. Дідур С.В., Крот Л.М., Ніколаєнко А.С. Основні аспекти 

оцінки фінансового стану підприємств. Інфраструктура ринку. 

2018. URL:  http://market-infr.od.ua/uk/17-2018 

5. Дідур С.В., Хоменко Л.М. Підвищення ефективності 

виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства. 

Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Випуск 3/2018 (110).  Кременчук: 

КрНУ, 2018. C. 103-110. 

6. Дідур С.В., Волошина О.В., Єлісєєва О.Є. Біткойн як елемент 

сучасної фінансової системи. Економіка і суспільство. 

Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 18. 

URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/103.pdf. 

7. Дідур С.В. Фінансовий менеджмент в системі управління 

страхової компанії (на прикладі ПрАТ СК «ВУСО»). Глобальні 

та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове 

видання з економіки]. 2016. № 14. URL: http://www.global-

national.in.ua/issue-14-2016. 

8. Дідур С.В. Ефективність використання структури капіталу в 

системі фінансової безпеки підприємства. Економіка. Фінанси. 

Право. 2016. № 12/2. С.23-27. 

9. Дідур С.В., Глухова В.І., Єлісєєва О.В. Аналіз тенденцій 

коливання валютного курсу в умовах кризи в Україні. Економіка 

та суспільство [електронне наукове фахове видання з 

економіки]. 2016. № 5. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/  

 

Підпункт 2. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Дідур С.В. Резерви збільшення прибутку підприємств завдяки 

підвищенню ефективності управлінської діяльності / Л.М. 

Хоменко, Н.М. Яценко, С.В. Дідур// Теорія, методологія і 

практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : 

колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 

2019. С.206-211. 

2. Дідур С.В. Дисконтування довгострокових зобов’язань за 

міжнародними стандартами фінансової звітності: проблеми та їх 

вирішення / С.В. Дідур, Р.М. Циган, І.В. Ткаченко  // Європейська 

інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного 

господарства України: колективна монографія за заг.ред. 

Почтовюка А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/103.pdf
http://www.global-national.in.ua/issue-14-2016
http://www.global-national.in.ua/issue-14-2016
http://www.economyandsociety.in.ua/


2020.  С. 221-227. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проєкту): 

Відповідальний виконавець НДР на тему: «Стратегія розвитку 

корпоративних фінансів в Україні», 2018 р.  

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (з 2013 р. по 

теперішній час) 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків» для студентів денної та заочної форми 

навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього 

ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків» для студентів денної та заочної форми 

навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього 

ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Управління інноваційними проєктами» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 

«Менеджмент» ОПП «Управління інноваційною діяльністю» 

освітнього ступеня «магістр». - Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2018. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Дідур С.В., Гришко Н.Є., Зайцев С.С., Управління соціально 

відповідальним бізнесом: обліковий аспект. ХIV Міжнародна 

науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 



«Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–

04 грудня 2020 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. 

Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 502, С. 212-213. 

2. Дідур С.В., Давиденко Є. Вплив глобалізаційних чинників на 

оподаткування. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. 

наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської 

державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) 

Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С.541-543. 

3. Дідур С.В., Циган Р.М., Рожкова В.О. Особливості 

використання методів калькулювання собівартості в системі 

«директ-костинг» та «абзорпшен костинг». Матеріали 

Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку національного господарства в умовах глобальної 

нестабільності», 02-03 грудня 2019 р. – Кременчук, 2019. 123-126 

с. 

4. Дідур С.В., Хижняк Ю.О. Причини банкрутства вітчизняних 

підприємств  та напрями його подолання. Матеріали ХVII 

Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка 

Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку 

освіти і науки», Кременчук, 11-13 травня 2018 року. Кременчук: 

КрНУ. 2018. - С. 145. 

5. Дідур С.В., Глухова В.І., Колотій Ю., Проблеми прибутковості 

підприємств в Україні. Матеріали V міжнародної науково- 

практичної конференції «Актуальні питання управління сталим 

розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 

20-21 жовтня 2016 р. – Кременчук, 2016. – С. 207–210. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Сучасні механізми 

управління фінансовими ресурсами підприємств» (договір №2-

23/18 від  01.02.2016 р.) 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації СПВ 177785, «Фінансове 

та обліково-аналітичне забезпечення розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах глобальної нестабільності», 28.05.2016 

р. 

Яценко Наталія 

Михайлівна 

доцент кафедри 

обліку і фінансів 

кафедра обліку і 

фінансів 

Пермський ордена 

Трудового Червоного 

Прапору державний 

28 років 22. 

Бухгалтерський 

облік, 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 



університет  ім. 

А.М. Горького; 1976 р; 

бухгалтерський облік, 

бухгалтер-економіст 

 

К.е.н., 051 – Економіка,  

073 – Менеджмент,  

(08.00.21 – економіка, 

планування та 

організація управління 

промисловістю і її 

галузями),  

(ЕК №026991 від 

23.11.1988), 

«Оцінка економічної 

ефективності 

господарського 

розрахунку на 

машинобудівному 

підприємстві» ,  

доцент кафедри обліку і 

аудиту, 

(ДЦ № 003409 від 

18.10.2001) 

управлінська та 

фінансова 

звітність (32) 

1. Яценко Н.М., Сова К. В., Яценко Н. М., Загірняк Д. М. 

Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення 

інвестиційного клімату в Україні // Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020.  №12  

 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6598 

2. Яценко Н.М., Глухова В.І. Обліковий та управлінський 

аспекти сутності та класифікації виробничих запасів 

підприємства. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія 

«Економічні науки». 2020. Т.2, №10 (42). С.15-22. DOI: 

10.25313/2520‑2294‑2020‑10‑6416 

3. Яценко Н.М., Глухова В.І., Хоменко Л.М. Сутність на 

необхідність вдосконалення методів оцінки запасів на 

підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 

2018. Випуск 7(18). URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/ 

index.php/17-2018-ukr /95.pdf 

4. Яценко Н.М., Хоменко Л.М., Клименко М.О. Екологічні 

податки як інструмент впливу на діяльність підприємств 

промислового району. Приазовський економічний вісник. Випуск 

5 (10). 2018.  URL:http://pev.kpu.zp.ua/ 

journals/2018/5_10_uk/71.pdf 

5. Яценко Н.М., Лук’яненко Я.С. Вибір оптимального методу 

оцінки вибуття матеріалів на машинобудівному підприємстві. 

Інфраструктура ринку. 2017. №14. URL:: http : //www.market-

infr.od.ua/uk/14-2017. 

6. Яценко Н.М., Касич А.О., Калько Є.В  Сучасні підходи до  

методики аналізу використання матеріальних ресурсів 

Ефективна економіка. 2016. №11. URL: http 

:www.ekonomy.nayka.com/ua 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального  

посібника або монографії : 

1. Яценко Н.М., Хоменко Л.М.,  Дідур С.В. Резерви збільшення 

прибутку підприємств завдяки підвищенню ефективності 

управлінської діяльності. Теорія, методологія і практика 

господарсько-фінансової діяльності підприємств [колективна 

монографія]  Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 206-210. 

2. Яценко Н., Олійник Є.В. Виробничі запаси як економічна 

категорія та важливий об’єкт бухгалтерського обліку. 

Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку 

національного господарства України: колективна монографія за 

заг. ред. Почтовюк А.Б. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. 

В., 2020. С.216-220. 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6598
http://www.easterneuropeebm.in.ua/
http://pev.kpu.zp.ua/


 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

Науковий керівник теми: «Вдосконалення обліку основних 

засобів в медичних установах м. Кременчука», м. Кременчук, 

2019 р., № держреєстрації 01204101292; 

Відповідальний виконавець госпдоговірної науково-дослідної 

роботи «Кредитоспроможність підприємства та шляхи її 

підвищення» за договором № 449(19-20) - «ОІФ-ДОМОВОЙ»  м. 

Кременчук, 2020р.  

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік, управлінська та фінансова 

звітність» для студентів денної та заочної форми навчання зі 

спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік, управлінська та фінансова 

звітність» для студентів денної та заочної форми навчання зі 

спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної та 

заочної форми навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього 

ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

1. Яценко Н.М., Охріменко В. А. Вдосконалення кредитних 

операцій в банках. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку національного господарства в 

умовах глобальної нестабільності», 02-03 грудня 2019 р. 



Кременчук, 2019. С. 102-103. 

2. Яценко Н.М., Махно В.В. Власний капітал і залучений : 

сутність та значення для підприємства. Матеріали Міжнародного 

форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 

28-29 листопада 2018 р. Кременчук, 2018. С. 91-94. 

3. Яценко Н.М., Циган К.А. Особливості організації обліку на 

підприємствах. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку національного господарства в 

умовах глобальної нестабільності», 28-29 листопада 2018 р. 

Кременчук, 2018. С. 78-82. 

4. Яценко Н.М., Рухля О.С. Особливості обліку діяльності 

туроператора. Матеріали VII Міжнародної конференції 

«Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному 

суспільстві: проблеми і перспективи» 25-26 жовтня 

2018.Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2018. С. 34-36. 

5. Яценко Н.М., Гайдамака О.В. Вдосконалення організації 

обліку праці та її оплати на підприємстві. Матер.VII Міжнародної 

наук.– практ. конф. «Актуальні питання забезпечення стійкого 

розвитку національного господарства». 24-25 листопада 2017р. 

Кременчук : Пресс-Лайн, 2018. С. 202 – 204. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Обліково-аналітичне 

забезпечення діяльності підприємства в умовах впровадження 

міжнародних стандартів обліку і звітності (договір № 54-/03 від  

01.03.2016 р.). 

 

Підвищення кваліфікації та  стажування: 

1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, свідоцтво 01597997100201-18, 

«Процеси адаптації фінансової звітності до МСФЗ», 23.02.2018 р. 

2. Стажування на ПАТ «Кредмаш» з 08.09.2017 р. до 08.10.2017 

р. Протокол № 3 від 09.10. 2017 р. «Модернізація обліку, звітності 

та аудиту на підприємстві  в умовах застосування міжнародних 

стандартів» 

Скрипнюк 

(Кривонос, 

Воробйова) 

Катерина 

Доцент кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Дніпропетровський 

університет економіки та 

права, 

2008 р., міжнародна 

12 років 23. Світова та 

національні 

економіки (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 



Олександрівна економіка, магістр 

міжнародної економіки; 

 

ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля», 

2017 р., філологія, 

спеціаліст філології, 

перекладач з англійської 

та російської мов; тема 

дипломної роботи 

«Переклад метафоричних 

термінів з англійської на 

українську мову у 

текстах економічної 

спрямованості» 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент 

(08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством), (ДК №  

025333 від 22.12.2014), 

«Державне управління 

макроекономічними 

валютними ризиками», 

доцент кафедри 

економіки, (АД№001634 

від 25.10.2018) 

1. Pyrogov D., Skrypniuk K., Ishchenko S., Tkach T. Agricultural 

enterprises development strategy investment support in the field of 

animal husbandry in Ukraine. SHS Web Conferences. Volume 73, 

2020. Innovative Economic Symposium 2019. Potential of Eurasian 

Economic Union (IES2019). URL: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301009 (Web of Science) 

2. Pyrogov D., Kryvonos K., Shevchuk Yu.Modern aspects of 

alternative energy in Ukraine. International Conference «Modern 

electrical and energy systems» (MEES-2019) September 23-25, 2019, 

Kremenchuk, Ukraine. URL: http://mees.kdu.edu.ua/ (Web of 

Science) 
3. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. (Web of Science) 

4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

offshorization of economy: the present realities. SHS Web of 

Conferences. 2017. Issue 39, p. 01019. URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/ 2017/07/ 

shsconf_ies2017_01019.pdf (Web of Science) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак О.І., Данилко В. К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. 

Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та 

чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. № 

12. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?op=1&z=8457 

2. Скрипнюк К.О., Глазунова О.О., Колісник А.О. Витрати на 

якість продукції інноваційно активних підприємств. Вісник 

Національного технічного університету «ХПІ». Економічні 

науки. Харків. № 3, 2020. С. 121-125. 

3. Кривонос К. О. Наслідки діяльності транснаціональних 

корпорацій для приймаючих країн: еколого-економічний аспект. 

Інфраструктура ринку. 2018. №17. URL: htpp://www.market-

infr.od.ua/uk/17-2018. 

4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. 

5. Maslak O., Grishko N., Kryvonos K., Talover V., Shevchuk Yu. 

Development of exchange trade in Ukraine: from the creation to the 

active business. Вісник Кременчуцького національного 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301009
http://mees.kdu.edu.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/


університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 6/2017/ (107). Частина 2. С. 75–82. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Скрипнюк К.О., Шевчук Ю.В. Інтеграція ТНК в економіку 

України в умовах трансформації світового господарства // 

Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку 

національного господарства України: колективна монографія за 

заг.ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. 

В., 2020. 358 с. особ. внесок. С. 50–63. 

2. Воробйова К.О. Економіка та екологія: глобалізаційний аспект 

взаємозв’язку. Сталий розвиток в умовах глобалізаційних 

процесів сучасності: колективна монографія / за заг.ред. д.е.н, 

проф. О.І. Маслак: Видавництво ПП Щербатих О.В.- Кременчук, 

2017. особ. внесок. – С. 6-16. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». Економічні науки; 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Світова та національні економіки» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Терміносистема економічних наук» для аспірантів 

денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» 

освітнього ступеня «доктор філософії». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2017. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Світова та національні економіки» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 



наукової або професійної тематики: 

1. Кривонос К.О. Роль глобальних фінансових центрів у світовій 

економіці. Економіка і культура України в світових 

глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези 

доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 

р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. 

ун-т культури; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. 

центр КНУКіМ, 2018. 

2. Воробйова К.О., Якимець Т.В., Солошич О.М. Діяльність 

транснаціональних компаній на території України. Стратегічні 

перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному 

економічному середовищі: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 

(Кременчук, 28-30 листопада 2017 року). – Кременчук, КрНУ, 

2017. - 224с. С. 93-95. 

3. Воробйова К.О., Швець О.С. Вплив капітальних іноземних 

інвестицій на розвиток та функціонування національної 

економіки України. Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції “Проблеми формування та розвитку 

інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної 

економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 

С.97-98. 

4. Воробйова К.О., Стребкова А.Є. Механізм подолання 

основних перешкод на шляху інтеграції України до світового 

ринку інтелектуальної власності. Стратегічні перспективи 

розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, Кременчук, КрНУ, 21-23 березня 2017 р. – 

С. 17-20. 

5. Одінцов М.М., Маслак О.І., Скрипнюк К.О., Піпа С.В. 

Аграрний сектор України: дослідження сучасного стану та 

тенденцій розвитку. Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук : КрНУ, 

2019. – С. 41–43. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 05.02.2016 р. по 2019 р.- наукове консультування з економічних 

питань та питань розвитку інноваційного підприємництва 

Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута»; 



 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Майстер-клас «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» (у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!»), 0,2 кредити ЄКТС, сертифікат 

12.06-13.06 2019 р. 

2. Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які 

умови поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 

2020 року» 0,1 кредити ЄКТС сертифікат 21.11.2019 р. 

3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012598-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 

Пирогов 

Дмитро 

Леонідович 

Доцент кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

(Кременчуцький філіал), 

1989 р., 

автомобілі і трактори; 

інженер-механік, 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

(Кременчуцький філіал), 

1997 р., 

менеджмент організацій; 

інженер-економіст; 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського, 

2015 р., комп’ютерні 

системи та мережі, 

інженер з комп’ютерних 

систем 

 

К. т. н., 132 – 

Матеріалознавство 

27 років 24. Економіко-

математичні 

методи та моделі 

соціально-

економічних 

процесів (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

2020. №2 (33). С. 205-214. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496 (Web of Science) 

2. Pyrogov D., Kryvonos K., Shevchuk Yu. Modern aspects of 

alternative energy in Ukraine. International Conference «Modern 

electrical and energy systems» (MEES-2019) September 23-25, 2019, 

Kremenchuk, Ukraine. URL: http://mees.kdu.edu.ua/ (Web of 

Science) 
 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Пирогов Д. Л., Данилко В. К., Бала В. В., Яковенко Я.Ю. 

Використання математичних методів при вивченні соціально-

економічних процесів. Ефективна економіка. № 12. 2020. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/87.pdf 

2. Гришко Н.Є., Пирогов Д.Б., Яковенко Я.Ю. 

Диференційований економетричний підхід до визначення шляхів 

оптимізації транспортної логістики. Вісник Дніпропетровського 

інституту судових експертиз. №1, 2021. 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496
http://mees.kdu.edu.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/87.pdf


(05.03.05 – процеси та 

машини обробки 

тиском), (ДК № 003790 

від 19.01.2012), 

«Удосконалення 

технології дроблення 

відходів твердих сплавів 

вибухом», 

доцент кафедри 

економіки (12 ДЦ № 

045298 від 15.12.2015) 

3. Пирогов Д.Л., Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

2020. №2 (33).  http://fkd.org.ua/author/submission/140398 

4. Пирогов Д.Л., Бала В.В., Яковенко Я.Ю. Моделювання і 

оцінка ефективності M&A угод в українській практиці. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 4 (2). С. 

46–49. 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі соціально-

економічних процесів» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

«бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі соціально-

економічних процесів» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

«бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт): 

1. Керівництво студенткою Якимець Т. В., яка посіла ІІІ місце у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Економіка транспорту» (2018 рік) 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики: 

http://fkd.org.ua/author/submission/140398


1. Діденко Я.М., Чорноволенко Б.В., Пирогов Д.Л. Оцінка 

конкурентоспроможності молокопереробних підприємств 

України: тези доп. І Міжн.наук.-прак. інтернет-конф. 

«Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної 

системи в умовах глобалізації» (м. Кременчук, 16-18 листопада 

2016 р.). Кременчук, 2016. С. 57-62. 

2. Пирогов Д.Л., Данілейко М.І. Особливості діагностики 

економічної захищеності промислового підприємства: тези доп. І 

Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. «Стратегічні перспективи 

розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі» (м. Кременчук, 21-23 березня 2017 р.). Кременчук, 

2017. С. 50-54. 

3. Уманська К.О., Пирогов Д.Л., Маслак О.І. Проблеми 

інвестування в Україні та шляхи щодо їх вирішення: тези доп. ІV 

Міжн.наук.-прак. інтернет-конф. «Стратегічно-інноваційний 

розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації» 

(м. Кременчук, 5-7 листопада 2019 р.). Кременчук, 2019. С. 69-72. 

4. Яковенко В.П., Шевчук Ю.В., Пирогов Д.Л., Таловер В.А. 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства: сучасні аспекти та 

специфіка проведення: тези доп. ІV Міжн.наук.-прак. інтернет-

конф. «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної 

системи в умовах глобалізації» (м. Кременчук, 5-7 листопада 

2019 р.). Кременчук, 2019. С. 117-121. 

5. Зайцев С.С., Шевчук Ю.В., Пирогов Д.Л., Яворський В.В. 

Збутові мережі на зовнішніх ринках: методика розрахунку 

надійності: тези доп. ІV Міжн.наук.-прак. інтернет-конф. 

«Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної 

системи в умовах глобалізації» (м. Кременчук, 5-7 листопада 

2019 р.). Кременчук, 2019. С. 132-135. 

6. Кузьмінська К. І., Пирогов Д.Л. Стратегічний план розвитку 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства: тези доп. ІV Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. з 

міжнар. участю «Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб’єктів в нестабільному економічному середовищі» (м. 

Кременчук, 13-15 березня 2020 р.). Кременчук, 2020. С. 29-31. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 05.02.2016 р. по 2019 рік - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута» 

 

Підвищення кваліфікації та  стажування: 



1. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 1 кредит ЄКТС, сертифікат 2016 

р. 

2. Стажування в університеті Чехії (Vysoká škola technical a 

ekonomická v Českých Budějovicích), (Чеська Budějovicích), 

(Чеська Республіка). Курс навчання в рамках програми 

«Management, Economy and Subsidies of An Enterprise», 4 кредити 

ЄКТС, сертифікат 19.09.2018 –18.03.2019. 

Гришко Наталя 

Євгеніївна 

Доцент кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Харківський державний 

політехнічний 

університет 

(Кременчуцький філіал), 

1997 р., менеджмент у 

виробничій сфері; 

економіст-менеджер 

 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 075 – 

Маркетинг, 076 – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність, (08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)), (ДК № 

018763 від 17.01.2014), 

«Управління 

економічною безпекою 

машинобудівного 

підприємства», 

доцент кафедри 

економіки 

(12ДЦ № 042388 від 

28.04.2015) 

23 роки 25. Креативна 

економіка (20) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 1. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. 

Information analytical provision in formation of innovational projects 

portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

2020. №2 (33). С. 205-214. URL: 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496 (Web of Science) 

2. Maslak О., Sokurenko Р., Grishko N., Maslak М. Formation of a 

marketing support complex for an export-oriented enterprise in 

conditions of risk and uncertainty. SHS Web of Conferences. 

Innovative Economic Symposium 2018 Milestones and Trends of 

World Economy (IES2018). - 61, 01014 (2019). URL: 

https://doi.org/10.1051/ shsconf/20196101014 (Web of Science) 

3. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. The 

optimization of the management mechanism of the intellectual capital 

of Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 

169–183. (Web of Science) 

4. Maslak O.I., Grishko N.Ye., Hlazunova O.O., Vorobiova K.O. 

Approaches to the management of the costs of innovation activity of 

mining enterprises: aspects of economic security. Науковий вісник 

НГУ. 2017. № 5. С. 137–145. (Scopus) 

 

Підпункт 2. Публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак О.І., Данилко В. К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. 

Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та 

чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. № 

12. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?op=1&z=8457 

2. Гришко Н.Є., Маслак М. В., Азізова Н.В., Сорока А.О. 

Інноваційне підприємництво та особливості реалізації стартапів в 

Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 

http://fkd.org.ua/article/view/206610/207496
https://doi.org/10.1051/
http://www.economy.nayka.com.ua/


Економічні науки. Харків. № 5, 2020. С. 35-38. 

3. Перерва П.Г., Гришко Н.Є., Маслак М.В. Обліково-економічні 

аспекти якості продукції як складової забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 4, 

2020. С. 74-77. 

4. Маслак О. І., Гришко Н. Є., Іщенко С.В., Шевчук Ю. В. 

Управління людським капіталом: знання як основа забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. Вісник Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(економічні науки), 2019. Випуск 2. С. 47-56. 

5. Maslak O., Grishko N., Kryvonos K., Talover V., Shevchuk Yu. 

Development of exchange trade in Ukraine: from the creation to the 

active business. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 6/2017/ (107). Частина 2. С. 75–82. 

6. Grishko N., Bigdan M., Bezruchko O. Development of 

methodological tools for the management of the intellectual and 

human resources subsystems to ensure the economic security of 

engineering companies. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: 

КрНУ, 2016. 3/2016/(98). Частина 2. С.  13–20. 

 

Підпункт 3. Наявність виданого підручника або монографії: 

1. Економіка підприємництва: підручник/ за ред. д.е.н., проф. 

Л.В. Фролової. Одесса: Бондаренко М.О., 2020 708 с. розділ 

«Економіка аутсорсингового бізнесу». с. 496-509. 

2. Maslak О., Grishko N,  Ishchenko S., Maslak M. Enterprise 

economic behavior: essence, classification, principles. Security of the 

XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. 

In edition I. Markina, Doctor of Sciences (Economics), Professor. 

Nemoros s.r.o. Prague, 2019. P. 187197. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». Економічні науки; 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2015-2016 р.) 

 

Підпункт 12. Наявність авторських свідоцтв: 



1. Свідоцтво авторського права на твір №82481 від. 24.09.2018 

2. Свідоцтво авторського права на твір №82479 від. 24.09.2018 

3. Свідоцтво авторського права на твір №82480 від. 24.09.2018 

4. Свідоцтво авторського права на твір №81801 від. 27.09.2018 

5. Свідоцтво авторського права на твір №81798 від. 27.09.2018 

6. Свідоцтво авторського права на твір № 98940 від 13.08.2020 

7. Свідоцтво авторського права на твір № 98941 від 13.08.2020 

8. Свідоцтво авторського права на твір № 98939 від 13.08.2020 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 10.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «Кредмаш»; з 20.01.2016 р. по теперішній 

час - наукове консультування з економічних питань та питань 

розвитку інноваційного підприємництва ПрАТ «КЗТВ» ; 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Науково-педагогічне стажування, Краків (Jesuit University 

Ignatianum in Krakow), тема: «Обмін досвідом у дослідженні та 

організації навчального процесу з економіки, менеджменту, 

права (активні методи навчання)», 108 год. (Польща, 2019 р.); 

3. Майстер-клас «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» (у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!»), 

0,2 кредити ЄКТС, сертифікат 12.06-13.06 2019 р. 

2. Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському 

господарстві: економіка та управління в сучасних умовах» на СП 

«Молочарське»  0,5 кредити ЄКТС, сертифікат 16.11-17.11 2019 

р. 

3. Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які 

умови поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 

2020 року» 0,1 кредити ЄКТС сертифікат 21.11.2019 р. 

4. Медіаграмотність для освітян через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 60 годин (2 кредити ЄКТС, 

сертифікат 30.05.2020); 

5. Освітні інструменти критичного мислення. Prometheus 

Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС сертифікат 

30.05.2020); 

6. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти. Prometheus (80 годин, 2,6 кредитів ЄКТС сертифікат 

30.05.2020); 

7. Ефективні презентації. Платформа Спільноти для навчання та 



викладання «Вище» (0,5 кредити ЄКТС сертифікат 01.10.2020) 

8. Як створити стартап. Prometheus (сертифікат 16.10.2020); 

9. The Course on Creating Value in Creative Economy. British 

Counsil in the framework of the Culture and Creativity Programme 

(сертифікат 31.10.2020); 

10. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012593-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 

Одінцов 

Михайло 

Максимович 

Професор 

кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

прапора сільськогоспо-

дарська академія; 1964 р., 

економіка і організація 

сільського господарства; 

агроном-економіст 

 

Д. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 

(08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством), 

(ДД № 009282 від 

30.03.2011), 

«Організаційно-

економічний механізм 

формування і розвитку 

ринку продуктів 

тваринництва», 

професор кафедри 

економіки (12ПР 

№ 009560 від 16.05.2014) 

27 років 26. Системний 

аналіз та 

прогнозування 

змін в 

соціально-

економічних 

системах та 

процесах (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак О. І., Одінцов М. М., Яковенко Я.Ю., Зайцев С.С. 

Інструментарій ефективного управління стратегічним розвитком 

економіки регіону. Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 5, 2020. С. 21-

26. 

2. Одінцов М. М., Скрипнюк К.О., Бала В. В. Активізація 

інноваційної діяльності як чинник підвищення якості продукції 

підприємств машинобудівної галузі. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 4, 

2020. С. 66-69. 

3. Маслак О. І., Одінцов М.М., Данилко В.К., Одінцов О.М. 

Методологія оцінки ефективності впливу чинників виробництва 

на економічне зростання в регіонах. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського, 

2020. Вип. 1 (120). 2020. С. 42-46. 

4. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Економічні кризи та роль 

освітньої діяльності у їхньому подоланні. Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 

Серія Економіка і менеджмент, 2017. № 2 (23). С. 13 – 21. 

5. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Оцінка фінансового потенціалу 

заощаджень населення та його впливу на економічне зростання 

регіону. Фінанси та оподаткування. 2017. №3 (77). C. 83–90. 

6. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Полюса роста регионального и 

национального производства как основа экономического 

развития. Бизнес Информ. 2017. №1. C. 94–101. 

7. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Моделювання та прогнозування 

впливу фінансових ресурсів домогосподарств на розвиток 



економіки регіону. Вісник Запорізького університету. 2017. 

№4(36). C. 132–140. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». (2015-2018 рр.) 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2013-2016 рр.); 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах та процесах» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах та процесах» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Моделювання складних економічних систем» для 

аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 

051 «Економіка» освітнього ступеня «доктор філософії». - 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт): 

1. Керівництво студенткою Нікою Дентошвілі, яка посіла ІІІ 

місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка», 2020 р.; 

2. Робота у складі журі ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 



студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2020 р. 

3. Робота у складі організаційного комітету (член галузевої 

конкурсної комісії) ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2018 р. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Одінцов М.М., Остроушко А.І., Гришко Н.Є., Данілейко М.І. 

Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні за 2009-2019 роки. 

Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної 

системи в умовах глобалізації: Збірник тез V Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 6-8 

листопада 2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020 . – 134 с, С. 13-

16. 

2. Одінцов М.М., Писаренко Н.Ю., Скрипнюк К.О., Пирогов 

Д.Л. Особливості фінансової та інвестиційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Стратегічно-інноваційний 

розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: 

Збірник тез V Міжнародної науково-практичної інтернет-

конферкенції, (Кременчук, 6-8 листопада 2020 року). – 

Кременчук, КрНУ, 2020 . – 134 с, С. 44-47. 

3. Одінцов М.М., Скрипнюк К.О., Уманська К.О. Раціональне 

використання та охорона земельних ресурсів: проблеми та 

перспективи. Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук : КрНУ, 

2019. – С. 72–75. 

4. Одінцов М.М., Маслак О.І., Скрипнюк К.О., Піпа С.В. 

Аграрний сектор України: дослідження сучасного стану та 

тенденцій розвитку. Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук : КрНУ, 

2019. – С. 41–43. 

5. Одінцов М.М., Бала В.В., Воробйова Л.Д., Азізова Н.В. 

Ефективність діяльності підприємства у ринкових умовах: 

особливості забезпечення. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції "Актуальні питання управління сталим 



розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 

24 –25 жовтня 2019 р. – Кременчук : Видавець СВД Олексієнко 

В. В., 2019. – С. 59–61. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 10.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «Кредмаш»; з 20.01.2016 р. по теперішній 

час - наукове консультування з економічних питань та питань 

розвитку інноваційного підприємництва ПрАТ «КЗТВ»; 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Стажування у Госпрозрахунковій виробничій фірмі «Рута» 

Філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ 

«Укртранснафта» (3 кредити ЄКТС 08.10.2018 р. по 27.12.2018 

р.) 

2. Майстер-клас «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» (у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!»), 

0,2 кредити ЄКТС, сертифікат 12.06-13.06 2019 р. 

3. Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському 

господарстві: економіка та управління в сучасних умовах» на СП 

«Молочарське»  0,5 кредити ЄКТС, сертифікат 16.11-17.11 2019 

р.; 

4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012597-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 

Одінцов 

Михайло 

Максимович 

Професор 

кафедри 

економіки 

кафедра 

економіки 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

прапора сільськогоспо-

дарська академія; 1964 р., 

економіка і організація 

сільського господарства; 

агроном-економіст 

 

Д. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент, 

27 років 27. Стратегія 

інноваційного 

розвитку 

промисловості 

регіону (30) 

Відповідність вимогам п. 30 ЛУ: 

Підпункт 2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Маслак О. І., Одінцов М. М., Яковенко Я.Ю., Зайцев С.С. 

Інструментарій ефективного управління стратегічним розвитком 

економіки регіону. Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 5, 2020. С. 21-

26. 

2. Одінцов М. М., Скрипнюк К.О., Бала В. В. Активізація 

інноваційної діяльності як чинник підвищення якості продукції 



(08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством), 

(ДД № 009282 від 

30.03.2011), 

«Організаційно-

економічний механізм 

формування і розвитку 

ринку продуктів 

тваринництва», 

професор кафедри 

економіки (12ПР 

№ 009560 від 16.05.2014) 

підприємств машинобудівної галузі. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 4, 

2020. С. 66-69. 

3. Маслак О. І., Одінцов М.М., Данилко В.К., Одінцов О.М. 

Методологія оцінки ефективності впливу чинників виробництва 

на економічне зростання в регіонах. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського, 

2020. Вип. 1 (120). 2020. С. 42-46. 

4. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Економічні кризи та роль 

освітньої діяльності у їхньому подоланні. Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 

Серія Економіка і менеджмент, 2017. № 2 (23). С. 13 – 21. 

5. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Оцінка фінансового потенціалу 

заощаджень населення та його впливу на економічне зростання 

регіону. Фінанси та оподаткування. 2017. №3 (77). C. 83–90. 

6. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Полюса роста регионального и 

национального производства как основа экономического 

развития. Бизнес Информ. 2017. №1. C. 94–101. 

7. Одінцов М.М., Одінцова Т.М. Моделювання та прогнозування 

впливу фінансових ресурсів домогосподарств на розвиток 

економіки регіону. Вісник Запорізького університету. 2017. 

№4(36). C. 132–140. 

 

Підпункт 8. Виконання функцій наукового керівника або члена 

редакційної колегії наукового видання: 

член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла 

Остроградського». (2015-2018 рр.) 

 

Підпункт 11. Участь в атестації наукових працівників: 

член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2013-2016 рр.); 

 

Підпункт 13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Стратегія інноваційного розвитку промисловості 

регіону» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Стратегія інноваційного розвитку промисловості 

регіону» для студентів денної та заочної форм навчання зі 



спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

 

Підпункт 14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт): 

1. Керівництво студенткою Нікою Дентошвілі, яка посіла ІІІ 

місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка», 2020 р.; 

2. Робота у складі журі ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2020 р. 

3. Робота у складі організаційного комітету (член галузевої 

конкурсної комісії) ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2018 р. 

 

Підпункт 15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1. Одінцов М.М., Писаренко Н.Ю., Скрипнюк К.О., Пирогов 

Д.Л. Особливості фінансової та інвестиційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Стратегічно-інноваційний 

розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: 

Збірник тез V Міжнародної науково-практичної інтернет-

конферкенції, (Кременчук, 6-8 листопада 2020 року). – 

Кременчук, КрНУ, 2020 . – 134 с, С. 44-47. 

2. Одінцов М.М., Остроушко А.І., Гришко Н.Є., Данілейко М.І. 

Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні за 2009-2019 роки. 

Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної 

системи в умовах глобалізації: Збірник тез V Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 6-8 

листопада 2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020 . – 134 с, С. 13-

16. 

3. Одінцов М.М., Маслак О.І., Скрипнюк К.О., Піпа С.В. 

Аграрний сектор України: дослідження сучасного стану та 

тенденцій розвитку. Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 



(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук : КрНУ, 

2019. – С. 41–43. 

4. Одінцов М.М., Скрипнюк К.О., Іщенко С.В., Лига Д.Л. 

Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості 

України. Стратегічно-інноваційний розвиток суб'єктів 

економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

(Кременчук, 5-7 листопада 2019 року). – Кременчук : КрНУ, 

2019. – С. 32–35. 

5. Одінцов М.М., Шевчук Ю.В., Собольчан Наги Ризики 

регіонального інвестування української економіки в умовах 

сьогодення. Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб'єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю, (Кременчук, 27-29 листопада 2018 року). – 

Кременчук, КрНУ, 2018. – С. 40–43. 

 

Підпункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій: 

з 10.01.2016 р. по теперішній час - наукове консультування з 

економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва ПрАТ «Кредмаш»; з 20.01.2016 р. по теперішній 

час - наукове консультування з економічних питань та питань 

розвитку інноваційного підприємництва ПрАТ «КЗТВ»; 

 

Підвищенні кваліфікації та стажування: 

1. Стажування у Госпрозрахунковій виробничій фірмі «Рута» 

Філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ 

«Укртранснафта» (3 кредити ЄКТС 08.10.2018 р. по 27.12.2018 

р.) 

2. Майстер-клас «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» (у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!»), 

0,2 кредити ЄКТС, сертифікат 12.06-13.06 2019 р. 

3. Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському 

господарстві: економіка та управління в сучасних умовах» на СП 

«Молочарське»  0,5 кредити ЄКТС, сертифікат 16.11-17.11 2019 

р.; 

4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з 

інноваційної спрямованості педагогічної діяльності у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (ННІ неперервної освіти і туризму; свідоцтво СС 

00493706/012597-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 



соціально-економічних системах в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 
 

 

Завідувач кафедри економіки     підпис      О.І. Маслак 
 


