
Таблиця 2 Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» у сфері вищої освіти 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 
№ 

з/п Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменуван-
ня посади 

Найменування закладу,  
який закінчив викладач, рік 
закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу освіту 

Науковий ступінь,  
шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 
дисертації,  вчене звання, за 

якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно 

Найменування 
навчальних дисциплін, 

які закріплені за 
викладачем та кількість 

лекційних годин з 
кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 
кваліфікації  викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітки* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1.  Маслак Ольга 

Іванівна 

зав. кафедри 

економіки, 

професор 

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 

Д. е. н., 051 – Економіка, 073– 

Менеджмент (08.00.03 – 

економіка та управління 

національним 

господарством), (ДД 

№ 009485 від 31.05.2011), 

«Диверсифікація 

інноваційного розвитку 

промисловості України 

(теорія, методи, практика)», 

професор кафедри економіки 

(12ПР № 007672 від 

17.02.2012), 

 

К. е. н., 08.07.01 – економіка 

промисловості, (08.00.04 

економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності), (ДК 

№ 003307 від 12.05.1999), 

«Удосконалення методів 

ціноутворення на промислову 

продукцію в умовах коливань 

ринкової кон’юнктури» 

доцент кафедри економіки, 

(ДЦ 003408 від 18.10.2001) 

 

академік Академії 

економічних наук України 

(№ 753 від 11.05.2012) 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Економічна аналітика 

(30) 

2. Основи наукових 

досліджень та 

академічна етика (30) 

3. Економіка знань (30) 

4. Система 

менеджменту ситуацій 

(30) 

 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

ОНП спеціальності 

«Економіка»:  

5. Управління 

науковими проєктами 

та трансфер знань (16) 

 

Керівництво практикой 

здобувачів 

Керівництво 

дипломами здобувачів 

Керівництво 

дисертаційними 

дослідженнями 

аспірантів 

1. Сертифікат про володіння 

англійською мовою (рівень В2); 

72KR51455DP09 від 12.10.2019 

р. 

2. 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. 

4. Медіаграмотність для освітян 

через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, 60 годин (2 кредити 

ЄКТС, сертифікат 6.04.2020); 

5. Освітні інструменти 

критичного мислення. 

Prometheus Кількість годин - 60 

годин (2 кредити ЄКТС 

сертифікат 6.04.2020); 

6. Протидія та попередження 

Показники 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

18 



1 2 3 4 5 6 7 8 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти. Prometheus (80 годин, 

2,6 кредитів ЄКТС сертифікат 

6.04.2020); 

7. СМС - Система менеджменту 

ситуацій. Prometheus 

(сертифікат 31.05.2020); 

8. Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників з інноваційної 

спрямованості педагогічної 

діяльності у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 

туризму; свідоцтво СС 

00493706/012596-20, 

«Системний аналіз та 

прогнозування змін в соціально-

економічних системах в 

сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 

кредити ЄКТС), 28.09-

09.10.2020 р. 

9. Курси підвищення 

кваліфікації BYM online 

«Академічна доброчесність в 

університеті», сертифікат 

№045073, 18.01.2021 (0,1 

кредити ЄКТС/ 3 год.) 

2. Данилко 

Валерій 

Кирилович 

Професор 

кафедри 

економіки 

Київський політехнічний 

інститут; 1975 р.; 

автоматика і телемеханіка; 

інженер-електрик 

Д. е. н.; 051 Економіка 

(08.00.10 – статистика); 

(ДД № 004962 від 

13.04.2006 р.); 

«Методологічні засади 

екологічної статистики», 

професор кафедри 

статистики, (12ПР №005024 

від 24.10.2007 р.), академік 

Академії економічних наук 

України (№ 636 від 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Основи сталого 

розвитку суспільства 

(30) 

 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

2. Соціальна 

відповідальність (30) 

3. Моніторинг 

1. Підвищення кваліфікації у 

ВНЗ Укрспілки «Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі»; 

свідоцтво №117/2018, «Сучасні 

методи вдосконалення економіки 

та управління діяльністю 

підприємств», 28.01-28.02.2018 р. 

2. Стажування у 

Госпрозрахунковій виробничій 

фірмі «Рута» Філії 

Показники 1 

2, 3, 4, 10, 13, 

14, 16 



1 2 3 4 5 6 7 8 

07.05.2009) 

 

трансформаційних та 

глобалізаційних 

процесів в економіці 

(30) 

4. Управління 

потенціалом бізнесу 

(60) 

 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

ОНП спеціальності 

«Економіка»: 

5. Системний аналіз і 

прийняття 

управлінських рішень 

(20) 

«Придніпровські магістральні 

нафтопроводи» ПАТ 

«Укртранснафта» (3 кредити 

ЄКТС 08.10.2018 р. по 

27.12.2018 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. 

4. 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. 

5. 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.; 

6. Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників з інноваційної 

спрямованості педагогічної 

діяльності у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 

туризму; свідоцтво СС 

00493706/012594-20, «Системний 

аналіз та прогнозування змін в 

соціально-економічних системах 

в сучасних умовах 

господарювання», 60 годин (2 

кредити ЄКТС), 28.09-09.10.2020 

р. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  Одінцов 

Михайло 

Максимович 

Професор 

кафедри 

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) 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Системний аналіз та 

прогнозування змін в 

соціально-економічних 

системах та процесах 

(30) 

2. Стратегія 

інноваційного розвитку 

промисловості регіону 

(30) 

 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

3. Економічна 

діагностика та 

аналітика бізнесу (30) 

 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

ОНП спеціальності 

«Економіка»: 

4. Сучасні інформаційні 

технології в науковій 

економічній діяльності 

(16) 

5. Моделювання  

процесів та складних 

систем в економіці (16) 

 

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. 

 

Показники 

2, 8, 11, 13, 

14, 15, 17, 

18 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Скрипнюк 

(Кривонос, 

Воробйова) 

Катерина 

Олександрівна 

Доцент 

кафедри 

економіки 

Дніпропетровський 

університет економіки та 

права, 

2008 р., міжнародна 

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 р.) 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Світова та 

національна економіки 

(30) 

2. Міжнародний бізнес 

(30) 

3. Терміносистема 

економічних наук (30) 

 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

ОНП спеціальності 

«Економіка»:  

4. Терміносистема 

економічних наук та 

сучасні методи 

наукових досліджень 

(16) 

5. Трансформаційні 

процеси в економіці: 

формуванні та розвиток 

економіки знань (20) 

 

Керівництво практикой 

здобувачів 

Керівництво 

дипломами здобувачів 

Керівництво 

дисертаційними 

дослідженнями 

аспірантів 

1. 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. 

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. 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. 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. 

 

 

Показники  

1, 2, 3, 8, 13, 

14, 15, 18 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Гришко Наталя 

Євгеніївна 

Доцент 

кафедри 

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) 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Основи 

підприємницької 

діяльності (30) 

2. Креативна економіка 

(20) 

3. Інноваційне 

підприємництво та 

управління стартап 

проєктами (30) 

 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

4. Управління 

проєктами (30) 

5. Антикризовий та 

ризик-менеджмент (30) 

 

 

Керівництво практикой 

здобувачів 

Керівництво 

дипломами здобувачів 

Керівництво 

дисертаційними 

дослідженнями 

аспірантів 

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 

Показники 

1, 2, 3, 8, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 18 



1 2 3 4 5 6 7 8 

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. 

6. Бала Володимир 

Володими- 

рович 

Доцент 

кафедри 

економіки 

Кременчуцький державний 

університет; 

2006 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 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

1. Фінансовий 

менеджмент (30) 

2. Інноваційний 

розвиток бізнесу (30) 

 

Довгострокове підвищення 

кваліфікації у Кременчуцькому 

національному університеті 

імені Михайла 

Остроградського; свідоцтво 

12СПВ №143022, «Управління 

розвитком промислових 

Показники 

2, 3, 5, 10, 

11, 13, 14 



1 2 3 4 5 6 7 8 

економічної діяльності)), 

(ДК № 063836 від 

22.12.2010), «Організаційно-

економічний механізм 

підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності 

підприємств основної хімії», 

доцент кафедри економіки 

(12ДЦ № 034437 від 

01.03.2013) 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

ОНП спеціальності 

«Економіка»:  

3. Стратегічне 

управління 

інноваційним 

розвитком (16) 

4. Економіка 

інноваційного 

підприємства (16) 

 

Керівництво 

дипломами 

підприємств в умовах 

інноватизації економіки 

України», 03.02-31.03.2015 р. 

7. Таловер 

Володимир 

Адиславович 

Старший 

викладач 

кафедри 

економіки 

Кременчуцький державний 

політехнічний університет 

імені Михайла 

Остроградського, 2001 р., 

менеджмент організацій; 

Кременчуцький державний 

політехнічний університет 

імені Михайла 

Остроградського, 2007 р., 

право, бакалавр права; 

Санкт-Петербурзький 

Державний університет 

2012 р., психологія, 

онтопсихолог 

К. е. н., 051 – Економіка, 

073 – Менеджмент (08.00.03 – 

економіка та управління 

національним 

господарством), (ДК 

№ 040428 від 28.02.2017), 

«Формування інвестиційної 

політики України» 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Бізнес-культура та 

іміджелогія (30) 

2. Планування кар’єри 

та професійний 

розвиток в економічній 

сфері (30) 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

3. Стратегічне 

управління 

економічними 

системими (30) 

Керівництво 

дипломами 

1. Захист кандидатської 

дисертації (2017 р.) 

2. Ефективні презентації. 

Платформа Спільноти для 

навчання та викладання «Вище» 

(0,5 кредити ЄКТС сертифікат 

01.10.2020) 

Показники 

2, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

8. Глазунова 

(Безручко) 

Ольга 

Олександрівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

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 

потенціалом промислового 

ОС «бакалавр» ОПП 

«Економіка»: 

1. Економіка суб’єктів 

господарювання (40) 

2. Інтелектуальна 

власність (30) 

 

ОС «магістр» 

ОПП «Економіка»: 

3. Економічне 

управління 

1. Захист кандидатської 

дисертації (2016 р.) 

2. Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників з інноваційної 

спрямованості педагогічної 

діяльності у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 

туризму; свідоцтво СС 

Показники 

1, 2, 3, 8, 12, 

13, 14, 18 



1 2 3 4 5 6 7 8 

підприємства на різних 

стадіях життєвого циклу» 

підприємством (30) 

4. Інтелектуальна 

власність (25) 

 

Керівництво 

дипломами здобувачів 

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. 

 

Завідувач кафедри економіки            О. І. Маслак 


