
 Інформація про міжнародну діяльність кафедри економіки 
 

№ Назва заходу Інформація про захід  

Міжнародна мобільність здобувачів вищої освіти 
 

3. 

Міжнародна мобільність студента 

Александровського Дмитра 

Олександровича. Університет Матея Бела, 

Словаччина, м. Банська Бистриця 

(05.02.2018-16.06.2018) 

  
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1681&fbclid=IwAR2LWN

mcF6-FwkvVm60u_oBrxe0epCzHDC79fBNVlqfd7HueOPgveeRe-

O0 

2. Міжнародна мобільність студентки 

Кабатової Юліанни Олександрівни. 

Вроцлавський університет економіки, 

Польща (25.02.2017-07.07.2017) 

 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.74934

0015404867 

1. Міжнародна мобільність студентки 

Горпенко Кароліни Едуардівни. 

Університет Матея Бели, Словаччина 

(16.02.17-10.06.17) 

 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.82372

0574633477 

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації викладачів  
7. Підвищення кваліфікації шляхом 

проходження онлайн курсів.Курс "The 

Course on Creating Value in Creative 

Economy". British Council 

  
доц. Гришко Н.Є 

.http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-gryshko-natalya-

yevgeniyivna 

6. «Innovative Entrepreneurship and Startup 

Management’» online-seminar for the 

Universities 26-28.08.2020 

  
проф. Маслак О.І. 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-maslak-olga-

ivanivna 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1681&fbclid=IwAR2LWNmcF6-FwkvVm60u_oBrxe0epCzHDC79fBNVlqfd7HueOPgveeRe-O0
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1681&fbclid=IwAR2LWNmcF6-FwkvVm60u_oBrxe0epCzHDC79fBNVlqfd7HueOPgveeRe-O0
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1681&fbclid=IwAR2LWNmcF6-FwkvVm60u_oBrxe0epCzHDC79fBNVlqfd7HueOPgveeRe-O0
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.749340015404867
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.749340015404867
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.823720574633477
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=econkrnu&set=a.823720574633477
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-gryshko-natalya-yevgeniyivna
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-gryshko-natalya-yevgeniyivna
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-maslak-olga-ivanivna
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-maslak-olga-ivanivna


5. Підвищення кваліфікації шляхом 

проходження онлайн курсів. Webinar 

«Cisco WebEx distance learning tools and 

distance learning courses». Co-funded by the 

Erasmus+Programme of the European Union. 

2020.   

  
проф. Маслак О.І. 

4. Підвищення кваліфікації шляхом 

проходження онлайн курсів. The Digital 

Communication Course in the framework of 

the Culture and Creativity Programme. British 

Council 

 

  

  

  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-vykladachiv 

 

3. Staff Mobility For Training «Management, 

Economy and Subsidies of an Enterprise», 

19.09.18-18.03.19, 120 год. Institute of 

Technology and Business in Ceske 

Budejovice 

  
Сертифікат про участь  (доц. Пирогов Д.Л.) 

2. Науково-педагогічне стажування, 11-16. 

02.2019, 108 год. Jesuit University 

Ignatianum in Krakow, Poland 

  
Сертифікат про участь (проф. Маслак О.І., доц. Гришко Н.Є.) 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-

stazhuvannya-vykladachiv-kafedry-ekonomiky-v-universyteti-

ignatianum-v 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-

stazhuvannya-v-universyteti-krakova-jesuit-university-ignatianum-

krakow 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita-vykladachiv
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-vykladachiv-kafedry-ekonomiky-v-universyteti-ignatianum-v
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-vykladachiv-kafedry-ekonomiky-v-universyteti-ignatianum-v
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-vykladachiv-kafedry-ekonomiky-v-universyteti-ignatianum-v
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-v-universyteti-krakova-jesuit-university-ignatianum-krakow
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-v-universyteti-krakova-jesuit-university-ignatianum-krakow
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-v-universyteti-krakova-jesuit-university-ignatianum-krakow


1. Стажування у Umpqua Commyniti College, 

місто Розбург, штат Орегон, США, за 

програмою «Відкритий світ» (2010 р.) (за 

фінансової підтримки Конгресу США) з 

напряму «Освіта» 

  
http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._open_world_pr

ogram.pdf 

Сертифікати B2 та дипломи про вищу освіту за спеціальністю «Філологія» 
1. 

 
проф. Маслак О.І. 

 
доц. Воробйова Л.Д.  

доц. Скрипнюк К.О. 

 доц. Воробйова Л.Д. 
 

асист. Яковенко Я.Ю.  асист. Яковенко Я.Ю. 

    

Міжнародні гранти 
6. Грант 

 

Implementation of initiatives aimed at 

supporting democratic reforms in higher 

education in terms of gender equality. USA  

 

Подано, не отримано 

  
проф. Маслак О.І., доц. Бала В.В. 

5. Грант 

 

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego. 

Uniwersytet Warszawski, Poland 

 

Подано, не отримано 

 
проф. Маслак О.І. 

http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._open_world_program.pdf
http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/maslak_o._i._open_world_program.pdf


4. Грант (грантоодержувач) 

 

«Adaptation of internally displaced students 

for new student communities» 

 

«Адаптація внутрішньо переміщених 

студентів до нових студентських громад»  

 

за підтримки Відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні.  

 

Травень-грудень 2017 р.  

 

Отримано та реалізовано. Виконавці:  

проф. Маслак О.І., доц. Бала В.В., асист. 

Пряхіна К.А. 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-vidbuvsya-

pidsumkovyy-seminar-z-pidbyttya-pidsumkiv-provedenyh-zahodiv-v 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-proyshov-

seminar-dokumentalno-yurydychne-suprovodzhennya-vnutrishno 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-

chergovyy-zahid-v-ramkah-grantovoyi-programy-pidtrymky 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-

kruglyy-stil-vyyavlennya-problem-vnutrishno-peremishchenyh 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-otrymaly-grant-

na-proekt-adaptaciya-vnutrishno-peremishchenyh-studentiv 

3. Грант (грантоодержувач) 

 
«Students for Academic Integrity» 

 

за підтримки Відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні.  

 

Бересень-червень 2016 р.  

 

Отримано та реалізовано. Виконавці:  

проф. Маслак О.І., доц. Бала В.В., асист. 

Пряхіна К.А. 

 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vidbuvsya-pidsumkovyy-kruglyy-

stil-protydiya-korupciyi 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1350 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ogoloshuietsya-konkurs-studentskih-

iniciativ 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-ekonomiky-

vidbulasya-persha-konferenciya-korupciya-golovna-zagroza-rozvytku 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1305 

 

2. Грант (грантоодержувач) 

 
за підтримки Відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні. 

 

Листопад 2013 р. 

 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-vidbuvsya-pidsumkovyy-seminar-z-pidbyttya-pidsumkiv-provedenyh-zahodiv-v
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-vidbuvsya-pidsumkovyy-seminar-z-pidbyttya-pidsumkiv-provedenyh-zahodiv-v
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-proyshov-seminar-dokumentalno-yurydychne-suprovodzhennya-vnutrishno
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-proyshov-seminar-dokumentalno-yurydychne-suprovodzhennya-vnutrishno
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-chergovyy-zahid-v-ramkah-grantovoyi-programy-pidtrymky
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-chergovyy-zahid-v-ramkah-grantovoyi-programy-pidtrymky
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-kruglyy-stil-vyyavlennya-problem-vnutrishno-peremishchenyh
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-kafedri-ekonomiky-vidbuvsya-kruglyy-stil-vyyavlennya-problem-vnutrishno-peremishchenyh
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-otrymaly-grant-na-proekt-adaptaciya-vnutrishno-peremishchenyh-studentiv
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-otrymaly-grant-na-proekt-adaptaciya-vnutrishno-peremishchenyh-studentiv
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vidbuvsya-pidsumkovyy-kruglyy-stil-protydiya-korupciyi
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vidbuvsya-pidsumkovyy-kruglyy-stil-protydiya-korupciyi
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1350
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ogoloshuietsya-konkurs-studentskih-iniciativ
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ogoloshuietsya-konkurs-studentskih-iniciativ
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-ekonomiky-vidbulasya-persha-konferenciya-korupciya-golovna-zagroza-rozvytku
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/na-bazi-kafedry-ekonomiky-vidbulasya-persha-konferenciya-korupciya-golovna-zagroza-rozvytku
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1305


 
 

З 05.11.13 р. по 18.11.13 р. Бала В.В. риймав участь у складі 

делегації програми «Відкритий світ» по темі «Освіта та 

інновації». Приймаюча сторона: Сполучені Штати Америки, штат 

Орегон, місто Розбург, «Umpqua Community College». 

Організацією цієї програми займається «Американські Ради» з 

міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). Від 

організації Open World: Pete Bober (Пит Бобер), від UCC 

президент коледжу Joe Olson (Джо Олсон), Pete Bober (Пит Бобер) 

та Jason Aase (Джейсон Аси). Приймаюча родина: Mike Stumbo 

(Майк Стумбо) та Connie Benham (Коні Бенхам). Всі витрати 

пов’язані з подорожжю до США по програмі «Відкритий світ» 

сплачуються за рахунок приймаючої сторони, фінансує цю 

програму конгрес Сполучених Штатів Америки. 

1. Грант (грантоодержувач) 

 

за підтримки Відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні. 

 
2010 рік 

  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/amerykanskyy-grant-umpqua-

community-college-2010 

Міжнародні навчальні заходи 
8. Зустріч з Послом Латвійської Республіки в 

Україні Його Високоповажністю Паном 

Юрісом Пойкансом, присвячена Дню 

Європи в Україні. 26.03.2021 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-vykladachiv-i-zdobuvachiv-

kafedry-z-poslom-latviyskoyi-respubliky-v-ukrayini 

7. Лекція міжнародного експерта, доктора 

економічних наук, професора, наукового 

дослідника Талліннського технологічного 

університету Прокопенко Ольги 

Володимирівни. 26.03.2021 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-z-mizhnarodnym-

ekspertom-olgoyu-prokopenko 

6. Відеоконференція з Надзвичайним і 

Повноважним Послом, професором, 

доктором Юдді Кріснанді та Міністром-

Радником Посольства Республіки Індонезія 

в Україні Пані Ерною Херліною. 

24.03.2021 року 

  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/videokonferenciya-z-

nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-profesorom-doktorom-

yuddi-krisnandi 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/amerykanskyy-grant-umpqua-community-college-2010
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/amerykanskyy-grant-umpqua-community-college-2010
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-vykladachiv-i-zdobuvachiv-kafedry-z-poslom-latviyskoyi-respubliky-v-ukrayini
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-vykladachiv-i-zdobuvachiv-kafedry-z-poslom-latviyskoyi-respubliky-v-ukrayini
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-z-mizhnarodnym-ekspertom-olgoyu-prokopenko
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/zustrich-z-mizhnarodnym-ekspertom-olgoyu-prokopenko
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/videokonferenciya-z-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-profesorom-doktorom-yuddi-krisnandi
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/videokonferenciya-z-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-profesorom-doktorom-yuddi-krisnandi
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/videokonferenciya-z-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-profesorom-doktorom-yuddi-krisnandi


5. Серія вебінарів «Project Management. 

International Experience». Спікер – Хатуна 

Бучашвілі – офіцер інформаційної безпеки 

і комплаєнс офіцер у Majorel Georgia 

LLC. Грудень 2020 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ceriya-vebinariv-project-

management-international-experience 

4. Вебінар «Особливості розвитку економіки 

бізнесу: міжнародний досвід». Спікер: 

Varujean Petrosjan – підприємець, 

засновник «Petrosjan Coaching & 

Consultancy» (PCFC), Східам, Нідерланди. 

9.12.2020 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vebinar-osoblivosti-rozvitku-

ekonomiki-biznesu-mizhnarodniy-dosvid 

3. Онлайн лекція Хатуни Бучашвілі (Тбілісі, 

Грузія), офіцера з комплаєнс-безпеки, на 

тему «Інтернаціоналізація освіти – шлях до 

успіху» 02.12.2020 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-hatuny-buchashvili-

tbilisi-gruziya-oficera-z-komplayens-bezpeky-na-temu 

2. Онлайн-лекція «Економіка 4.0 в світлі 

теорії ситуаційного управління». Спікер: 

Павел Мьонсек - психолог, коуч, бізнес-

тренер. Організатор: Вища школа 

управління охороною праці у Катовіцах 

(Польща) 26.11.2020 року 

  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-ekonomika-40-v-

svitli-teoriyi-situaciynogo-upravlinnya 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/trening-za-uchasti-vykladachiv-i-

zdobuvachiv-kafedry-ekonomiky-economy-40-light-situation 

1. Читання лекцій з «Бізнес-економіки». 

Мішкольцький університет. Угорщина. 

2016 рік. 

  
проф. Маслак О.І 

Участь у міжнародних бізнес-заходах 
9. Відео-конференція. Спікери: Президент 

Вільнюської торгово-промислової та 

ремісничої палати пан Сігітас 

ЛЕОНАВІЧУС та литовський дипломат, 

володар Почесної Відзнаки Кременчуцької 

міської ради "За заслуги перед містом" пан 

Гвідас КЕРУШАУСКАС (Gvidas 

Kerušauskas) 

16.03.2021 року  

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ceriya-vebinariv-project-management-international-experience
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/ceriya-vebinariv-project-management-international-experience
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vebinar-osoblivosti-rozvitku-ekonomiki-biznesu-mizhnarodniy-dosvid
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vebinar-osoblivosti-rozvitku-ekonomiki-biznesu-mizhnarodniy-dosvid
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-hatuny-buchashvili-tbilisi-gruziya-oficera-z-komplayens-bezpeky-na-temu
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-hatuny-buchashvili-tbilisi-gruziya-oficera-z-komplayens-bezpeky-na-temu
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-ekonomika-40-v-svitli-teoriyi-situaciynogo-upravlinnya
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/onlayn-lekciya-ekonomika-40-v-svitli-teoriyi-situaciynogo-upravlinnya
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/trening-za-uchasti-vykladachiv-i-zdobuvachiv-kafedry-ekonomiky-economy-40-light-situation
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/trening-za-uchasti-vykladachiv-i-zdobuvachiv-kafedry-ekonomiky-economy-40-light-situation


http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/uchast-vykladachiv-ta-zdobuvachiv-

kafedry-ekonomiky-u-zustrichi-z-povazhnymy-lytovskymy 

 

8. Експортний форум «Кременчук 

текстильний-2020». Організатор: Центр 

інформаційної підтримки бізнесу м. 

Запоріжжя, заснований на базі Запорізької 

торгово-промислової палати за підтримки 

ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business 

Європейського Союзу. 5.08.2020 р. 
 

https://www.facebook.com/econkrnu/photos/pcb.1237278843277646/

1237278749944322 

 

7. Конференція «Шлях до ефективності та 

лідерства на ринку» 9-10.10.19 

Центр інформаційної підтримки бізнесу 

м. Харків, в рамках ініціативи ЄС 

#EU4Business за підтримки ЄБРР 

 
https://www.facebook.com/econkrnu/posts/977944712544395 

 

https://www.instagram.com/p/B4fB6AkIx8L/?utm_source=ig_web_co

py_link 

 

6. ІІІ Міжнародний бізнес-форум 

«Міжнародне співробітництво: створюємо 

майбутнє разом» 20-21.09.19 р. 

Українсько-канадський проект 

міжнародно-технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» 

(ПРОМІС) та Посольства Литовської 

Республіки в Україні.   

5. Експортний форум «Кременчук 

експортує!» 12-13.06.2019  

Центр інформаційної підтримки бізнесу 

м. Запоріжжя, Запорізької торгово-

промислової палати за підтримки ЄБРР в 

рамках ініціативи EU4Business 

Європейського Союзу 

  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-

pryynyaly-uchast-u-eksportnomu-forumi-kremenchuk-eksportuye 

 

4. Круглий стіл «Партнерство університетів 

та бізнесу: комерціалізація 

університетських досліджень». 19.03.2019  

Проект міжнародної технічної допомоги 

Федерації канадських муніципалітетів за 

фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади «Партнерство 

для розвитку міст ПРОМІС   
Учасник круглого столу (ст. викл. Іщенко С.В.) 

3. Семінар «Оподаткування експорту» 

29.01.2019 

Проект «Сприяння розвитку експорту 

МСП м. Кременчука» (в рамках Проекту 

міжнародної технічної допомоги Федерації 

канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Міністерства міжнародних 

справ Канади «Партнерство для розвитку 

міст ПРОМІС»)  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-

pryynyaly-uchast-u-seminari-opodatkuvannya-eksportu-u-ramkah 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/uchast-vykladachiv-ta-zdobuvachiv-kafedry-ekonomiky-u-zustrichi-z-povazhnymy-lytovskymy
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/uchast-vykladachiv-ta-zdobuvachiv-kafedry-ekonomiky-u-zustrichi-z-povazhnymy-lytovskymy
https://www.facebook.com/econkrnu/photos/pcb.1237278843277646/1237278749944322
https://www.facebook.com/econkrnu/photos/pcb.1237278843277646/1237278749944322
https://www.facebook.com/econkrnu/posts/977944712544395
https://www.instagram.com/p/B4fB6AkIx8L/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4fB6AkIx8L/?utm_source=ig_web_copy_link
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-pryynyaly-uchast-u-eksportnomu-forumi-kremenchuk-eksportuye
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-pryynyaly-uchast-u-eksportnomu-forumi-kremenchuk-eksportuye
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-pryynyaly-uchast-u-seminari-opodatkuvannya-eksportu-u-ramkah
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-pryynyaly-uchast-u-seminari-opodatkuvannya-eksportu-u-ramkah


 

2. Розширене засідання Дорадчого комітету з 

ефективного врядування і розвитку, 

створеного для впровадження Проекту 

ПРОМІС (Канада) у 

м. Кременчуці.19.12.2018 року 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kafedra-ekonomiky-krnu-aktyvno-

spivpracyuye-z-proektom-promis 

 

1. Міжнародний інформаційно-контактний 

центр імені Великого Князя Вітова, КП 

«Кременчуцький центр міжнародних 

зв’язків і економічного розвитку міста 

«Кременчук Інвест», програма «Досвід 

Любліна - Кременчуку», 11.09.2018р. 

 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-

vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-proekti-dosvid-lyublina 

 

Міжнародні наукові заходи 

5. Організація та проведення Міжнародного 

конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

28.05.2020 р. 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2003 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/tegi/mizhnarodniy-konkurs 

 

В конкурсі прийняли участь 63 студентські наукові роботи, 

авторами яких стали 75 студентів українських ЗВО та 22 студенти 

з 16 закордонних закладів вищої освіти, серед яких: 

- Інститут мовної та професійної підготовки Карлового 

університету (Чехія); 

- Батумський навчальний університет навігації (Грузія); 

- Інтегральний університет (Індія); 

- Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (Болгарія); 

- Гданський університет (Польща); 

- Університет Сулеймані (Ірак); 

- Міжнародний Чорноморський університет (Грузія); 

- Державний університет Іллі (Грузія); 

- Вірменський державний економічний університет (Вірменія); 

- LUM університет Жана Моне (Італія); 

- Азербайджанський державний економічний університет 

(Азербайджан); 

- Університет прикладних наук «Аванс» (Нідерланди); 

- Університет Кантабрії (Іспанія); 

- Університет Країни Басків (Іспанія); 

- Нормандська школа управління (Франція); 

- Мішкольцький університет (Угорщина). 

 

Члени конкурсної комісії: 

 
Хатуна Бучашвілі (Khatuna Buchshvili), співробітник з 

інформаційної безпеки та дотримання вимог, ТОВ «Majorel» 

(Грузія); 

 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kafedra-ekonomiky-krnu-aktyvno-spivpracyuye-z-proektom-promis
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kafedra-ekonomiky-krnu-aktyvno-spivpracyuye-z-proektom-promis
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-proekti-dosvid-lyublina
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/vykladachi-kafedry-ekonomiky-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-proekti-dosvid-lyublina
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2003
http://econ.kdu.edu.ua/uk/tegi/mizhnarodniy-konkurs


Мучахана Ахмед (Mouchahana Ahmed) – підприємець, Алжир; 

 

 
Алхаліді Муртадха Мухаммед Абдулрідха (Alkhalidi Murtadha 

Mohammed Abdulridha) – викладач, Університет Мейсан, 

Науковий коледж, факультет фізики, Ірак; Lecturer, University of 

Maysan, Iraq, College of Science, Physical department; 

 

 
Ирмак Толга (Irmak Tolga) – координатор відділу обслуговування 

клієнтів, PepsiCo (Туреччина); 

 

Шевченко Марія (Shevchenko Mariia) – професійний менеджер з 

кредитного ліміту, Райффайзен Банк Інтернешнл (м.Вена, 

Австрія); 

 

Мухаммед Сархель Хоур (Mohammed Sarkel Hawre) – доцент, 

Університет регіону Сулеймані-Курдистан (Ірак); 

 

Еваггелу Алекс (Evaggely Alex) – відповідальний за логістику 

«Jusk S.A.» (Греція);  

 

Гуся Василики (Gousia Vasiliki ) – відповідальна за тестування 

матеріалів лабораторії аналізу якості матеріалів «Geotest S.A» , 

Греція; 

 

 
Петросян Варуеан (Petrosjan Varujean) – підприємець, 

Нідерланди; 

 

 
Перерва Петро – д.е.н., професор, професор Вищої школи 

управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща;  

 

30.05.2019 р. 

  



  
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/pidsumky-mizhnarodnogo-

konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-specialnistyu-051-

ekonomika 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1851 

 

Галузева конкурсна комісія розглянула 53 студентські 

наукові роботи, подані на конкурс, авторами яких стали 71 

студент українських ЗВО та 12 студентів з 9 закордонних закладів 

вищої освіти, серед яких: 

- Вроцлавський університет (Польща); 

- Університет Сен Іштвана (Угорщина); 

- Університет Матея Бела (Словаччина); 

- Американський університет Грузії (Грузія); 

- Копенгагенська бізнес-школа ( Данія); 

- Аграрний університет (Грузія); 

- Вища школа економіки та адміністративного 

менеджменту в Братиславі (Словаччина); 

- Варшавський університет (Польща); 

- Університет Мейсан (Ірак). 

 

 
Член галузевої конкурсної комісії: Алхаліді Муртадха Мухаммед 

Абдулрідха (Alkhalidi Murtadha Mohammed Abdulridha) – 

викладач, Університет Мейсан, Науковий коледж, факультет 

фізики, Ірак; Lecturer, University of Maysan, Iraq, College of 

Science, Physical department 

 

 
Член галузевої конкурсної комісії: Бучашвілі Хатуна (Buchashvili 

Khatuna) – співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», 

Грузія; Information security officer, LLC Majorel 

 

23.05.2018 р. 

  

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/pidsumky-mizhnarodnogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-specialnistyu-051-ekonomika
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/pidsumky-mizhnarodnogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-specialnistyu-051-ekonomika
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/pidsumky-mizhnarodnogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-za-specialnistyu-051-ekonomika
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1851


  
 

Конкурсна комісія розглянула 85 студентських наукових робіт 

143 авторів, що надійшли з 46 вищих навчальних закладів, у тому 

числі Університету Памуккале (Туреччина), Коцаельського 

університету (Туреччина), Державного університету Ілії (Грузія), 

Тбіліського національного університету імені Іване Джавахішвілі 

(Грузія), Вищої школи економіки (м.Бидгощ, Польща), 

Економічного університету в Братиславі (Словаччина), 

Мішкольцького університету (Угорщина), Балтійської 

міжнародної академії (м.Рига, Латвія), Амеріканського 

університету Гірне (Республіка Кіпр), Університету 08 травня 

1945 року Гельма (Алжир), Варшавського університету (Польща), 

Отто-фон-Гьоріке Університет (м.Магдебург, Німеччина), 

Ягеллонського університету (м.Краків, Польща) 

 

 
Член комісії: Сабольч Наги - доцент Мішкольцького 

університету, завідувач кафедри маркетингу і туризму, директор 

деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 

досліджень, Угорщина 

 

 
Член комісії: Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри 

фінансів і банківської справи Магдебургського університету 

Отто-фон-Геріке, Німеччина 

 

02.06.2017 р. 

  
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1507 

 

Галузева конкурсна комісія розглянула 70 студентських наукових 

робіт, поданих на конкурс, авторами яких стали 79 студентів 

українських ВНЗ та 22 студента з 16 закордонних навчальних 

закладів, серед яких: 

- Університет Матея Бела (Словаччина); 

- Мішкольцький університет (Угорщина); 

- Университет Алажара (Палестина); 

- Карагандинський державний технічний університет (Казахстан); 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1507


- Університет економіки м. Ізмір ( Туреччина); 

- Будапештський технічний університет (Угорщина); 

- Університет Сулаймані (Ірак); 

- Університет Кокаїлі (Туреччина); 

- Університет Валенсії (Іспанія) та інші. 

 

Члени конкурсної комісії: 

Даніел Куттор, доктор наук, професор, директор з 

міжнародних зв’язків, Мішкольцький Університет, Угорщина; 

 

 
Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, 

професор, Вища школа управління охороною праці (WSZOP), 

Катовіце, Польща; 

 

Ситнік Інесса Василівна, доктор економічних наук, 

професор, Технологічний університет Ополе, Польща 

4. Організація та проведення Міжнародних 

науково-практичних конференцій 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/informaciya-pro-konferenciyi-

shcho-provodyatsya-na-kafedri-ekonomiky 

 

3. Співорганізатор Міжнародних науково-

практичних конференцій 

 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми 

та перспективи». КрНУ ім. М.Остроградського. м. Кременчук. 

Україна. 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1915 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1558 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1393 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1231 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1019 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=931 

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=720 

 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» КрНУ ім. М.Остроградського. 

м. Кременчук. Україна. 

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

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем». Харківський 

національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова. м. Харків. Україна 

https://www.kname.edu.ua/images/News/2020/02_Feb/%D0%86%D0

%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D

1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%9C

%D1%96%D0%9F%D0%902020_26_02.pdf 

  Участь у Міжнародних конференціях, 

публікації у закордонних наукових 

виданнях  

Міжнародна науково-практична інтернет- конференція 

«Управління проектами. Ефективне використання результатів 

наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності» 

НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, м. Дніпро. Україна. 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/informaciya-pro-konferenciyi-shcho-provodyatsya-na-kafedri-ekonomiky
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/informaciya-pro-konferenciyi-shcho-provodyatsya-na-kafedri-ekonomiky
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1915
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1558
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1393
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1231
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1019
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=931
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=720
http://apgs.kdu.edu.ua/index.php
https://www.kname.edu.ua/images/News/2020/02_Feb/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%9C%D1%96%D0%9F%D0%902020_26_02.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/News/2020/02_Feb/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%9C%D1%96%D0%9F%D0%902020_26_02.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/News/2020/02_Feb/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%9C%D1%96%D0%9F%D0%902020_26_02.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/News/2020/02_Feb/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%9C%D1%96%D0%9F%D0%902020_26_02.pdf


2020 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів 

сьогодення» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/37 

 

  
Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and 

Energy Systems, MEES 2019. Kremenchuk, Ukraine. 

 

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: вектори розвитку 

в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в 

Європейський науково-виробничий простір». Кременчук: ДП 

«УкрНДІВ», 2019 

 

 
 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 

 

 Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2019): міжнародна 

науково-технічна конференція. Харків : НТУ «ХПІ». 2019 

 

SHS Web of Conferences. Innovative Economic Symposium 2018 

Milestones and Trends of World Economy (IES2018) 

 

Новината за напреднали наука – 2018. София. 2018 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Напрямки наукової 

думки – 2017/2018». Великобританія. 2018.  

 

  
Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, 

національні, регіональні та локальні виклики: Міжнародна 

https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/37


науково-практична конференція. Чернівці (Україна) – Сучава 

(Румунія). 2018 

 

SHS Web of Conferences. 2017 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про 

Землю». м. Запоріжжя. Україна. 2017. 

 

Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання 

управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми 

та перспективи”. м.Кременчук. Україна. 2017. 

 

Journal of Turiba University “Acta Prosperitatis”. 2016 

 

Współpraca europejska. European cooperation. Warszawa. 2016 

 

Vybrané ekonomické problémy region ustredníavýchodni Evropy. 

Ceské Budejovice: Vysoká skola evropský chare gionálníchstudií, 

2016 

 

XII Mezinárodni védecko-praktická konference “Véda a vznik – 2016” 

 

Konkurenceschopnost region a firem ve sjenocujici se Evrope / 

Heskova M. A kol. – Ceske Budejovice : Vysoka skola evropskych a 

regionalnich studii, 2015 

 

Konferehcia Kiadv’any “Balance and Challenges” 9
th

 International 

Scientific Conference. Miskolc-Lillafured, 2015 

 

X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

“Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2014”. 

Przemysl, 2014. 
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