
Таблиця 3  Інформація про види і результати професійної діяльності (згідно п. 30 ЛУ) членів групи забезпечення  

спеціальності 051 «Економіка» 
№ 

з\п 
Показники Пояснення 
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1.  Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 
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7. Маслак О.І., Одінцова Т.М. Оцінка ефективності використання ресурсів регіону на основі оптимізації податкового 
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6. 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, 
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№ 3, 2020. С. 110-113. 
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підприємств машинобудівної галузі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 4, 
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у сучасних умовах господарювання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки. Харків. № 3, 
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3. Яковенко Я.Ю., Таловер В. А., Лозовик Д. Б., Бала В. В. Планування кар’єри та професійного розвитку в економічній 
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3, 2020. С. 110-113. 
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Маслак Ольга Іванівна 
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6.  Проведення навчальних занять 
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- 

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, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН; 

Маслак О.І. – робота у складі експертних комісій МОН 

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; 

Маслак О.І. – член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського». Економічні науки; член редакційної 

колегії «Вісника Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки» 

Маслак О.І. – науковий керівник – НДР «Розробка і обґрунтування стратегії розвитку міста Кременчука» - Державний 

реєстраційний номер – 0116U007407 – 2016-2017 рр. 

Скрипнюк (Кривонос, Воробйова) К. О.– член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського». 

Економічні науки 

Одінцов М.М. – член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського». (2015-2018 рр.) 

Гришко Н.Є. – член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського». Економічні науки 

Глазунова О.О. – член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського». Економічні науки 

9.  Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—  III 

Маслак О.І. –керівництво школярем, який зайняв призове місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”, 2018 р. 
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етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь 

у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України”; 

10.  Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/ 

іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/ 

відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника; 

Маслак О.І. – завідувач кафедри економіки; 

Данилко В.К. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри економіки Житомирського державного технологічного 

університету; 

Гришко Н.Є. – заступник завідувача кафедри економіки 

Бала В.В. – заступник завідувача кафедри економіки 

11.  Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

Маслак О.І. – член спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 (з 2016 р. по тепер. час); член спеціалізованої вченої ради Д 

64.050.02 (з 2020 р. по тепер. час); голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2013-2016 рр.) 

Маслак О.І. – офіційний опонент спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 (2018 р.); 

Одінцов М.М. – член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2013-2016 рр.); 

Гришко Н.Є. – член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 (2015-2016 р.) 

Бала В.В. – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 45.052.02. (2013-2016 рр.) 

12.  Наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення; 

Маслак Ольга Іванівна 

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 №81800 від. 27.09.2018 

6. Свідоцтво авторського права на твір №81802 від. 27.09.2018 

7. Свідоцтво авторського права на твір № 98940 від 13.08.2020 

8. Свідоцтво авторського права на твір № 98941 від 13.08.2020 

9. Свідоцтво авторського права на твір № 98939 від 13.08.2020 

Гришко Наталя Євгеніївна 

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

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

Глазунова Ольга Олександрівна 

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 

13.  Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

Маслак Ольга Іванівна 

1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускної роботи бакалавра для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки. - Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та управління інноваційним розвитком 

національного господарства» для аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

«доктор філософії». - Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна аналітика» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна аналітика» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Система менеджменту ситуацій» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2020. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система менеджменту ситуацій» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2020. 

Данилко Валерій Кирилович 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна діагностика та аналітика бізнесу» для 

аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка». - 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна діагностика та аналітика бізнесу» для 

аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка». - 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Основи сталого розвитку суспільства» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи сталого розвитку суспільства» для 



1 2 3 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

Одінцов Михайло Максимович 

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 «Стратегія інноваційного розвитку промисловості 

регіону» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». 

Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 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. 

Гришко Наталя Євгеніївна 

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 рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

- Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

4. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Креативна економіка» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Креативна економіка» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансово-економічною безпекою» 

для аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «доктор філософії». - Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2019. 
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7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів 

денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». – Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2017. 

8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проєктами» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

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

9. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап 

проєктами» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

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

10. 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. 

 

Бала Володимир Володимирович 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка» освітнього ступеня «магістр». - Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2019. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка» освітнього ступеня «магістр». - Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2019. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

Таловер Володимир Адиславович 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бізнес-культура та іміджелогія» 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 «Бізнес-культура та іміджелогія» 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 «Планування кар’єри та професійний розвиток в 

економічній сфері» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

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

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування кар’єри та професійний розвиток в 

економічній сфері» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

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

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «магістр». - Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2016. 
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6. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «магістр». - Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2016. 

Глазунова Ольга Олександрівна 

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. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка інтелектуальної власності» для 

аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «Доктор філософії». - Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2016. 

6. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка інтелектуальної власності» для 

аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «Доктор філософії». – Кременчук: 

Видавничий відділ КрНУ, 2016.  

Скрипнюк (Кривонос, Воробйова) Катерина Олександрівна 

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 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. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 

5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Терміносистема економічних наук» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2020. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Терміносистема економічних наук» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2020. 

7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Терміносистема економічних наук» для аспірантів 
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денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «доктор філософії». Кременчук: Видавничий 

відділ КрНУ, 2017. 

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 студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної 

збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

Маслак Ольга Іванівна 

2020 рік 

1) керівництво студенткою Нємикіною К. О., яка посіла І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка»; 

2) керівництво студенткою Кузьмінською К. І., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Управління у сфері економічної конкуренції»; 

3) Робота у складі організаційного комітету (заступник голови галузевої конкурсної комісії) ІІ-го туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», 2020 р. 

2019 рік 

1) керівництво студенткою Писаренко Н.Ю., яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Організація 

і методика аудиту»; 

2) керівництво студенткою Вовк Є.І., яка посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»; 

3) керівництво студентом Ереном Явузом, який посів І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка». 

2018 рік 

1) керівництво студенткою Позняк К. С., яка посіла І місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент»; 

2) керівництво студенткою Горпенко К. Е., яка посіла  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка»; 

3) керівництво студенткою Висікан Ю. О., яка посіла  І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»; 

2017 рік 

Робота у складі організаційного комітету (заступник голови галузевої конкурсної комісії) ІІ-го туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», 2017 р. 

1) керівництво студенткою Гур’євою Ю.М., яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент»; 

2) керівництво студентом Тимофєєвим Я.С., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»; 

3) керівництво студенткою Позняк К.С., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Банківська справа»; 

4) керівництво студенткою Фатич В.В., яка посіла І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»;  

5) керівництво студенткою Шиян А.С., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Інтелектуальна власність»; 

6) керівництво студентом Семенютою О.О., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Менеджмент»; 

7) керівництво студентом Семенютою О.О., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Державне управління»; 

8) керівництво студентом Александровським Д.О., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
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наукових робіт за напрямом «Підприємництво»; 

9) керівництво студенткою Фатич В.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Математичні методи і моделі в економіці». 

2016 рік 

1) керівництво студентом Борисенковим В.Ю., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом  «Транспортні технології»; 

2) керівництво студентом Азаровим А.К., який посів І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом  «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»;  

3) керівництво студенткою Грицан Т.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом  «Державне управління»; 

4) керівництво студентами Александровським Д.О., Рудик Є.Ю., які посіли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом  «Банківська справа»; 

5) керівництво студентом Захарченко А.О., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом  «Інтелектуальна власність»; 

6) керівництво студенткою Тягун Ю.Ю., яка посіла ІІ місце у у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності «Економіка підприємства», ОКР «Магістр»; 

7) керівництво студентом Ревою А.Ю., який посів І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», ОКР «Магістр»; 

8) заступник голови галузевої конкурсної комісії  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 

«Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». 

Данилко Валерій Кирилович 

2020 

1) керівництво студенткою Сюзанною Неговською, яка посіла ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових 

робіт за спеціальністю 051 «Економіка» 2020; 

2) робота у складі журі ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2020 р. 

Скрипнюк (Кривонос, Воробйова) Катерина Олександрівна 

2020 рік 

1) керівництво студенткою Лигою Д. Л., яка посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка»; 

2017 рік 

1) керівництво студенткою Якімець Т.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Банківська справа»; 

2) керівництво студенткою Шиян А.С., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». 

Одінцов Михайло Максимович 

2020 рік 

1) керівництво студенткою Нікою Дентошвілі, яка посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка»; 

2) робота у складі журі ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і 

охорони навколишнього середовища», 2020 р. 
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2018 рік 

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. 

Гришко Наталя Євгеніївна 

2020 рік 

1) керівництво студенткою Вікторією Золенко, яка посіла ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка»; 

2) керівництво студенткою Нємикіною К. О., яка посіла І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»; 

2019 рік 

1) керівництво студенткою Левицькою В.П., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Інтелектуальна власність»; 

2) керівництво студенткою Нємикіною К. О., яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»; 

3) керівництво студенткою Ткач Т.П, яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів 

закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління інноваційною 

діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «Магістр»; 

4) керівництво студенткою Нємикіною К. О., яка посіла І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Економіка»; 

2018 рік 

1) керівництво студентом Тимофєєвим Я. С., який посів  ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»; 

2) керівництво студенткою Рудик Є. Ю. , яка зайняла  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт «Управління фінансово-економічною безпекою»; 

3) керівництво студенткою Нємикіною К. О., яка зайняла  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт «Управління фінансово-економічною безпекою» 

4) керівництво студенткою Рудик Є. Ю., яка є стипендіатом Конкурсу в рамках реалізації благодійної програми 

"Стипендіальна програма «Завтра.UA» 

2017 рік 

Робота у складі організаційного комітету (член галузевої конкурсної комісії) ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», 2017 р. 

1) керівництво студенткою Гурт А.М., яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з  дисципліни «Інтелектуальна 

власність»; 

2) керівництво студенткою Маковською О.В., яка посіла І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»; 

3) керівництво студенткою Маковською О.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Математичні методи і моделі в економіці». 

2016 рік 

1) керівництво студентом Борисенковим В.Ю., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом  «Транспортні технології»; 

2) керівництво студентом Азаровим А.К., який посів І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»; 
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3) керівництво студентками Фатич В.В., Маковською О.В., які посіли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами»; 

4) керівництво студенткою Кабатовою Ю.О., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом  «Державне управління»; 

5) керівництво студенткою Міщенко Л.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкуру дипломних робіт зі 

спеціальності «Економіка підприємства», ОКР «Бакалавр»; 

6) член галузевої конкурсної комісії  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища». 

Бала Володимир Володимирович 

2016 рік 

1) член галузевої конкурсної комісії  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка 

природокористування і охорони навколишнього середовища». 

Таловер Володимир Адиславович 

2017 рік 

1) керівництво студенткою Гурт А., яка посіла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Інтелектуальна 

власність». 

Глазунова Ольга Олександрівна 

2017 рік 

1) керівництво студенткою Фатич В.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка»; 

2) керівництво студенткою Шиян А.С., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Інтелектуальна власність»; 

3) керівництво студенткою Ященко І.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Менеджмент»; 

4) керівництво студенткою Маковською О.В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Державне управління»; 

5) керівництво студенткою Рудик Є.Ю., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Підприємництво»; 

6) керівництво студентом Коломійцем О.В., який посів ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», ОКР «Магістр». 

2016 рік 

1) керівництво студенткою Шиян А.С., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом  «Інтелектуальна власність»; 

керівництво студентами Діденко Я.М. та Грицан Т.В., які посіли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Математичні методи, моделі в економіці» 

15.  Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

Маслак Ольга Іванівна 

1. Варужан П., Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Ліга Д.Л., Уманська К.О. Місце соціальної відповідальності у забезпеченні 

конкурентної позиції банків: зарубіжний досвід. 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. 126-129. 

2. Перерва П.Г., Маслак О.І., Собольчан Наги, Райхлинг Пeтер, Маслак М.В. Академічна доброчесність як запорука якості 

освіти. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали VІІІ 
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Міжнародної науково-практичної конференції, 20 –21 жовтня 2020 р. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 181 

с., С. 166-167. 

3. Куракова О.О., Филь І.О., Шевчук Ю.В., Маслак О.І., Данілейко М.І. Інтелектуальна власність: роль в умовах ринкових 

трансформаційних процесів. Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі: Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 

13-15 березня 2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020. – С. 16-18. 

4. Маслак О.І., Яковенко Я.Ю. Еколого-економічні засади управління природокористуванням гірничодобувних 

підприємств. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020 [Текст] : матеріали Х 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 20-29 жовтня 2020 р. – Університет державної фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2020. – 239 с., С. 125-128. 

5. Маслак О.І., Лозовик Д.Б., Нікітюк В.Г., Писаренко Н.Ю. Аналіз динамічних змін у сфері e-commerce в Україні. 

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. 44–47. 

6. Маслак О.І., Гришко Н.Є. Глазунова О.О. Інтегральний підхід до оцінювання ефективності реалізації стратегії управління 

розвитком. Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 12 –18 березня 2018 р.). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – Ч.1. – 152 с. - С. 83–89. 

7. Маслак О.І., Почтовюк А.Б., Князєва Ю.А. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Стратегічно-

інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації : [збірник тез ІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції], (Кременчук, 8-10 листопада 2017 року ). – Кременчук, КрНУ, 2017. – С. 29–33. 

Одінцов Михайло Максимович 

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., 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. 

6. 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 
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сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 24 –25 жовтня 2019 р. – Кременчук : Видавець СВД 

Олексієнко В. В., 2019. – С. 59–61. 

7. 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. 

Скрипнюк (Кривонос, Воробйова) Катерина Олександрівна 

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., 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. 

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. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

Гришко Наталя Євгеніївна 

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. 
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3. Гришко Н.Є., Немикіна К. О., Сорока А.О. Проблемні аспекти впровадження системи управління проєктами на 

підприємствах України. Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: 

Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 13-15 березня 

2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020. – С. 31-33. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Глазунова О.О. Інтегральний підхід до оцінювання ефективності реалізації стратегії 

управління розвитком. Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 12 –18 березня 2018 р.). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – Ч.1. – 152 с. - С. 83–

89. 

7. Гришко Н.Є., Якимець Т. В., Таловер В.А. Екстремальне управління проектами в умовах невизначеності. Стратегічно-

інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, Кременчук, 8-10 листопада 2017 року. – Кременчук, КрНУ, 2017. – С. 24–26. 

8. 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. 

Таловер Володимир Адиславович 

1. Таловер В.А., Стеценко В.Ю., Воробйова Л.Д. Контроль як функція антикризового управління. 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. - С. 54-57. 

2. Таловер В.А., Бала В.В., Сліпенський І. Ю., Алхаліді М. М. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: перспективи на 

майбутнє. 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. 

С. 18-21. 

3. Таловер В.А., Воробйова Л.Д., Іщенко С.В. Управління економічним потенціалом на машинобудівних підприємствах. 

Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 20 –21 жовтня 2020 р. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. С. 

161-163. 

4. Маслак О.І., Таловер В.А., Нікітюк В.Г. Організаційні аспекти логістичної діяльності машинобудівних підприємств. 

Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез ІV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 13-15 березня 2020 року). – 

Кременчук, КрНУ, 2020. – .С. 74-77. 

5. Пирогов Д.Л., Шевчук Ю.В., Яковенко В.П., Таловер В.А. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: сучасні аспекти та 

специфіка проведення. 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, 
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2019. – С. 117–120. 

6. Маслак О.І., Таловер В.А., Скрипнюк К.О., Гонзар Т.О. Проблеми та перспективи економічного розвитку України в 

умовах глобалізації. 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. 22–26. 

7. Данилко В.К., Таловер В.А., Скрипнюк К.О., Сорока А.О. Тютюнова індустрія України: сучасний стан та перспективи 

розвитку. 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. 51–53. 

8. 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. 

9. Таловер В.А., Бала В.В., Солошич О.М. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці України у 

трансформаційний період. 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. 30–33. 

10. Таловер В.А. Створення сприятливих умов розвитку бізнес-клімату в Україні. Фінансова безпека та перспективи 

розвитку соціально-економічних систем: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 

квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – Ч. 1. – С. 44–46. 

16.  Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Маслак О.І. - академік Академії економічних наук України (№ 753 від 11.05.2012) 

Данилко В.К. - академік Академії економічних наук України (№ 636 від 07.05.2009) 

Таловер В.А. - громадське об’єднання «Агентство розвитку території міста Кременчука» 

17.  Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років; 

Одінцов М.М. – має стаж роботи за фахом понад 5 років; 

Таловер В.А. – має стаж роботи за фахом понад 5 років (приватний підприємець) 

18.  Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років 

Маслак О.І. – 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»; 

Скрипнюк (Кривонос, Воробйова) К. О. – з 05.02.2016 р. по 2019 р.- наукове консультування з економічних питань та питань 

розвитку інноваційного підприємництва Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута»; 

Одінцов М.М. – 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»; 

Гришко Н. Є. – 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» ; 

Таловер В. А. – з 05.02.2016 р. по 2019 р.- наукове консультування з економічних питань та питань розвитку інноваційного 

підприємництва Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута»; 

Глазунова О. О. – 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» 

Завідувач кафедри економіки            О.І. Маслак 


