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ПРОТОКОЛ  № 3 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 24 квітня 2018 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Заст. голови – Троцко О. В. 
  Члени НТР – 38 осіб. 

 
Порядок денний: 
1. Про стан виставкової діяльності університету. 

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
2. Про підготовку до святкування 100-річчя НАН України та 155-річчя з дня народження ака-
деміка В. І. Вернадського. 

Інформує  начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
3. Звіт з наукової діяльності кафедри економіки. 

Доповідає завідувач кафедри проф. Маслак О. І. 
Проект рішення готує комісія: проф. Хоменко М. М. – голова, 
члени комісії – проф. Почтовюк А. Б., доц. Солошич І. О.  

4. Підсумки роботи VІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення 
стійкого розвитку національного господарства». 

Доповідає заст. голови оргкомітету конференції доц. Глухова В. І. 
5. Підсумки роботи V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності». 

Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Глухова В. І. 
6. Різне. 
6.1. Про виконання розпорядження ректора від 29 січня 2018 р. № 01–Р «Про створення інфор-
маційних кейсів на кафедрах університету» 

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
6.2. Про створення каталогу платних наукових послуг університету. 
6.3. Про виконання розпорядження ректора від 20 листопада 2017 р. №17-Р «Про формування 
профайлів науковців університету та забезпечення використання доступу до наукометричних 
баз даних Scopus та Web of Science». 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з інформацією про стан виставкової діяльності 
університету. За 2017 р. університет взяв участь у багатьох виставках, про найбільш вагомі з 
них докладніше.  

16–18 березня 2017 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулась головна подія 
освітньої галузі України – Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та П’ята мі-
жнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». Організатором виставки виступила ком-
панія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України і Націо-
нальної академії педагогічних наук України. Привітання учасникам, організаторам і гостям на-
діслали Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і Міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич. 

В урочистому відкритті взяли участь і привітали учасників та гостей виставки: Голова пі-
дкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний 
депутат України Тарас Кремінь; Президент Національної академії педагогічних наук України 
Василь Кремень; Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного бу-
дівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, народний депутат України Ві-
талій Курило, директор Компанії «Виставковий Світ» Світлана Рудько та виконавчий директор 
освітянських заходів Компанії «Виставковий Світ» Віталій Сокол. 

Цьогоріч у роботі виставки взяли участь 796 учасників із 25 регіонів України та 14 країн 
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світу: Польщі, Австрії, Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії, Чехії, Литви, Молдови, Грузії, 
Словаччини, Румунії, Угорщини, Китаю. Зокрема: 98 – університетів, академій, інститутів, ко-
леджів, технікумів, наукових установ; 17 – закордонних навчальних закладів і міжнародних 
освітніх агенцій; 545 – загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних на-
вчальних закладів, обласних і міських органів управління освітою; 112 – професійно-технічних 
навчальних закладів, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти; 24 – виробни-
ки та постачальники засобів навчання, проектів, сучасних програм і рішень для галузі освіти, 
видавництва, освітні портали. 

Восьмий рік поспіль у цьому заході бере участь наш університет. Делегація КрНУ була 
представлена у складі першого проректора, д.б.н., проф. Никифорова В. В., начальника науко-
во-дослідної частини к.т.н., доц. Троцка О. В. та аспіранта кафедри САУЕ Мошковського В. Ю. 
До експозиції нашого університету була прикута увага чисельних відвідувачів і почесних гос-
тей.  

Наші досягнення були відзначені журі та оргкомітетом виставки – КрНУ отримав Гран-
Прі «Лідер міжнародної діяльності», золоту медаль за роботу авторів проф. Чорного А. П., 
доц. Сергієнка С. А. представлену на конкурс з тематичної номінації «Компетентнісний підхід 
– основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти», а також четвертий рік 
поспіль високу якість наукових праць наших науковців відмічено «Сертифікатом якості науко-
вих публікацій» відповідно до показників міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: інформацію начальника НДЧ доц. Троцко О. В. про підготовку до святкування 100-
річчя НАН України та 155-річчя з дня народження академіка В. І. Вернадського. 

В рамках святкування вищезазначеного заходу в університеті планується проведення ряд 
заходів, серед яких дві всеукраїнські та шість міжнародних конференцій, круглі столи, семіна-
ри та виставки, присвячені діяльності академіка В. І. Вернадського. 
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
 
По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри проф. Маслак О. І. про наукову діяльність кафедри економіки. 

Мета наукової діяльності кафедри економіки – забезпечення реалізації державної політи-
ки у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, в першу чергу, з метою забезпе-
чення розвитку регіональної економіки та економіки України в цілому. 

У 2015–2016 роках кафедра економіки входила до трійки кращих кафедр університету, а 
у 2017 році посіла четверте місце в загальноуніверситетському рейтингу. 

Рейтингові показники кафедри економіки за останні три роки представлені нижче. 
 

Рейтингові показники кафедри економіки за 2015-2017 рр. 
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2014/2015 12,35 304 346 216 805 401 38 32 26441 2141 
2015/2016 14,4 219 356 413 591 399 54 32 30325 2106 
2016/2017 12,25 166 136 308 315 466 27 32 18101 1478 

 
Основні цілі наукової роботи кафедри визначені стратегічною програмою її розвитку до 

2021 р.  
В рамках цієї програми наукова роботи кафедри економіки включає в себе наступні орга-
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нізаційні напрямки: 
1. Розширення спектру та підвищення результативності наукової діяльності. 
2. Підвищення якісного рівня науково-педагогічних працівників кафедри.  
3. Публікаційна діяльність.  
4. Апробація результатів наукових досліджень викладачів кафедри на науково-

практичних конференціях.  
5. Впровадження результатів наукових розробок викладачів кафедри в практичну діяль-

ність підприємств та організацій.  
6. Виконання плану університету, щодо укладання та виконання науково-дослідних ро-

біт, що фінансуються за кошти замовників, та грантової діяльності.  
7. Розвиток науково-дослідної роботи студентів. 
8. Поширення наукових здобутків викладачів кафедри на міжнародному рівні. 
Одним з основних стратегічних напрямків розвитку кафедри економіки є розширення 

спектру та підвищення результативності наукової діяльності.  
В рамках реалізації даної стратегічної цілі на кафедрі економіки створено науково-

дослідну лабораторію «Економіка інновацій та сталий розвиток», розпочато з 2012 року видан-
ня серії «Економічні науки», як окремої складової наукового журналу «Вісник Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського», що відповідно до наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 17.01.2014 р. №41 внесена до Переліку фахових видань, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів до-
ктора і кандидата економічних наук (свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 18771-7571 ПР від 
30.01.2012 р.). 

На базі кафедри економіки у 2015-2016 роках працювала спеціалізована вчена рада 
К 45.052.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціаль-
ностей 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, в якій протягом 2015-2016 
років було захищено шість кандидатських дисертацій, в тому числі дві – викладачами кафедри 
економіки під керівництвом проф. Маслак О.І. 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними основними темати-
чними напрямами:  

 диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалі-
зації глобалізаційних процесів; 

 організаційно-економічний механізм інноваційно-інвестиційного розвитку промисло-
вості в умовах активізації процесів інтеграції в світовий економічний простір; 

 забезпечення розвитку економіки національного господарства на основі реалізації кон-
цепції інноватизації та формування потужного експортного потенціалу; 

 дослідження проблем та перспектив стратегічного розвитку підприємств Кременчуць-
кого регіону з урахуванням перспектив створення Кременчуцького інноваційно-промислового 
кластеру. 

Станом на 01.01.2018 р. середній вік професорсько-викладацького складу кафедри еконо-
міки складає 48,8 років.  

На сьогоднішній день до кадрового складу кафедри економіки входять п’ять докторів на-
ук та сім кандидатів наук, що складає сукупно 92,3% від загальної чисельності професорсько-
викладацького складу кафедри. 

Кадровий склад кафедри економіки 
Показники 2015 2016 2017 

Склад ПВС, осіб,  
в т.ч. 

14 14 13 

- працюють на постійні основі 12 (86%) 13 (92,9%) 11 (84,6%) 
- працюють за сумісництвом 2 (14%) 1 (7,1%) 2 (15,4%) 
- докторів наук, професорів 4 (29%) 4 (29%) 5 (38,5%) 
- кандидатів наук, доцентів 7 (50%) 7 (50%) 7 (53,8%) 
- старших викладачів 1 (7%) 2 (14%) 1 (7,7%) 
- асистентів 2 (14%) 1 (7%) - 
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На кафедрі економіки відкрито підготовку PhD за освітніми програмами 051 «Економіка» 
та 073 «Менеджмент». Станом на 01.04.2018 року підготовку за рівнем PhD проходять вісім 
слухачів.  

Викладачі кафедри економіки регулярно відповідно до існуючих вимог проходять підви-
щення кваліфікації. 

 
Відомості про підвищення кваліфікації викладачами кафедри економіки 

№ ПІБ Відомості про підвищення кваліфікації 
1 Маслак О.І. 1. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143030, 

«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 
2. Навчання в КрНУ 2013-2015 рр. за спеціальністю «Комп’ютерні системи та 
мережі» (диплом ДСП 011953 від 31.07.2015) 

2 Одінцов М.М. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143031, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 

3 Маслак В.І. Навчання в КрНУ 2013-2015 рр. за спеціальністю «Комп’ютерні системи та 
мережі» (диплом ДСП №011952 від 31.07.2015) 

4 Кривонос  
(Воробйова) К.О. 

Короткострокове підвищення кваліфікації у формі навчально-методичного се-
мінару для викладачів при Дніпропетровському університеті економіки та пра-
ва імені Альфреда Нобеля  «Нова мотиваційна парадигма вищої освіти: компе-
тенційний підхід», Сертифікат №0855 13 травня 2015 р. 

5 Воробйова Л.Д. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143024, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 

6 Гришко Н.Є. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143025, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 

7 Пирогов Д.Л. 1. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143032, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 
2. Навчання в КрНУ 2013-2015 рр. за спеціальністю «Комп’ютерні системи та 
мережі» (диплом ДСП №011958 від 31.07.2015) 

8 Бала В.В. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143022, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 

9 Глазунова  
(Безручко) О.О. 

1. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143023, 
«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р.  
2. Захист кандидатської дисертації 2016 р. 

10 Таловер В.А. Захист кандидатської дисертації 2017 р. 
11 Іщенко С.В. Довгострокове підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво 12СПВ №143027, 

«Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноватизації еко-
номіки України», 03.02-31.03.2015 р. 

 
Викладачі кафедри економіки мають високу публікаційну активність. Так, протягом 

2015-2017 років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 109 статей у нау-
кових фахових видання, з яких 12 – в іноземних фахових виданнях, 85% викладачів кафедри 
мають публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of 
Science. 

Протягом останніх трьох років викладачі кафедри економіки стали авторами 22 одноосіб-
них та колективних монографій, зробили 210 доповідей на понад ніж 150 всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях, з яких 17 проходили за межами України. 
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Публікаційна активність викладачів кафедри економіки 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Кількість публікацій викладачів 
кафедри у фахових виданнях,  
в т.ч.: 

36 40 33 

- у виданнях, що індексуються в 
науко метричних базах Scopus та 

Web of Science 

3 
(Маслак О.І. – 1; 
Гришко Н.Є. – 1; 

Глазунова О.О. – 1) 

3 
(Маслак  О.І. – 1; 

Глазунова О.О. – 1; 
Перерва П.Г. - 1) 

16 
(Маслак О.І. – 3; 
Гришко Н.Є. – 2; 

Глазунова О.О. – 3; 
Кривонос К.О. – 2; 
Воробйова Л.Д. – 1; 

Перерва П.Г.- 5) 
- в іноземних фахових виданнях 4 7 1 
Монографії 10 8 4 
Тези доповідей на науково-
практичних конференціях,  
в т.ч.: 

48 71 91 

- на конференціях, що проходили за 
межами України 6 4 7 

 

 
Протягом останніх двох років кафедрою економіки щорічно проводяться дві науково-

практичні інтернет-конференції: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стра-
тегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічно системи в умовах глобалізації» та Всеук-
раїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегічні перспе-
ктиви розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі», в яких що-
річно приймають участь в середньому близько 70 авторів з України, Польщі, Німеччини, Сло-
ваччини, Латвії, Угорщини, Казахстану і Китайської народної республіки. 

На кафедрі економіки ведеться постійна робота з впровадження результатів наукових до-
сягнень викладачів в навчальний процес, про що свідчать отримані у 2015-2017 роках два акти 
впровадження в навчальний процес Кременчуцького національного університету імені Михай-
ла Остроградського та більше 100 актів впровадження з промислових підприємств міста та ре-
гіону. 

Щороку на кафедрі економіки проводяться круглі столи за участю представників промис-
лових підприємств міста Кременчука та регіону, тематикою яких є: 

 формування диверсифікованої стратегії інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір; 

 актуальні проблеми природокористування та еколого-економічні аспекти розвитку пі-
дприємств регіону в сучасних умовах в Україні; 

 формування напрямків стратегічного розвитку міста Кременчука в контексті євроінте-
граційних процесів; 

 зовнішні умови, проблеми та перспективи розвитку експортного потенціалу Кремен-
чуцького регіону та Полтавської області; 

 обґрунтування моделі створення інноваційного Кременчуцького кластеру. 
Основною метою проведення круглих столів є налагодження зв’язків з суб’єктами реаль-

ного сектору економіки, вивчення потреб промислових підприємств міста і регіону у наукових 
розробках, інформування керівників підприємств про наукові здобутки викладачів, можливості 
та перспективи наукових досліджень, що проводить кафедра економіки. 

Викладачі кафедри ведуть постійну роботу щодо укладення договорів на виконання нау-
ково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти замовників, та отримання грантів.  

Так у 2015-2016 роках викладачами кафедри на замовлення Комунального підприємства 
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«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Ін-
вест» виконувалася науково-дослідна робота «Розробка і обґрунтування стратегії розвитку міс-
та Кременчука», обсяг фінансування якої склав 99,87 тис. грн.  

У 2016 році викладачами кафедри економіки було отримано грант Відділу преси, освіти 
та культури Посольства США в Україні «Students for Academic Integrity», обсягом фінансуван-
ня 27 тис. грн., у 2017 році - грант бібліотеки конгресу США «Adaptation of internally displaced 
students for new student communities», обсягом фінансування 35,755 тис. грн. 

З метою забезпечення виконання кафедрою економіки плану науково-дослідних робіт, що 
фінансуються за кошти замовників, викладачами кафедри протягом трьох років велася активна 
робота з Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради та представниками Проекту між-
народної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) щодо розро-
бки Стратегії розвитку міста Кременчука. Результатом цієї роботи стало внесення до Плану 
реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 р. двох проектів, запропоно-
ваних кафедрою економіки, проектний сукупний обсяг фінансування яких протягом 2018-2020 
років складає близько 1 млн. грн.  

 
Перспективні обсяг фінансування науково-дослідних робіт,  

внесених до плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 р. 
 

Тема проекту 
Плановий  

термін  
виконання 

Проектні обсяги 
фінансування  

1. Проект створення аутсорсингового центру об-
слуговування суб’єктів бізнесу 2018-2020 рр. 510 тис. грн. 

2. Інноваційний Кременчуцький кластер: обґрун-
тування моделі створення 2018-2020 рр. 480 тис. грн.. 

 
Важливим елементом наукової роботи кафедри економіки є сприяння розвитку та керів-

ництво діяльністю молодих науковців, популяризація науки серед студентської молоді. 
Студенти залучаються до науково-дослідної роботи шляхом участі у студентських науко-

вих конференціях та семінарах, у межах наукових та дослідницьких робіт, передбачених безпо-
середньо у ході навчального процесу, діяльності у наукових студентських гуртках та проблем-
них наукових групах, створених провідними викладачами та науковцями кафедри. Протягом 
останніх трьох років студентами під керівництвом викладачів кафедри опубліковано 253 нау-
кових праці, зроблено понад 200 доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня, 
в тому числі - на 15 конференція, що проходили за межами України. 

 
Публікаційна активність студентів, що проводять наукову роботу  

під керівництвом викладачів кафедри економіки 
 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Статті у фахових та інших виданнях і тези доповідей на конфе-
ренціях 37 92 127 

в т.ч. за межами України 5 4 6 
 

Протягом останніх шести років у Кременчуцькому національному університеті імені Ми-
хайла Остроградського на базі кафедри економіки проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування та охорони на-
вколишнього середовища», основною метою якого є стимулювання та розвиток навичок інно-
ваційного мислення серед студентської молоді.  

У 2017 році кафедра економіки долучилась до організації і проведення Міжнародного 
конкурсу студентських наукових робіт на базі КрНУ. На кафедрі активно працювала секція 
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«Економіка», на яку були представлені 70 наукових робіт студентів з 35 закладів вищої освіти 
України, Палестини, Казахстану, Угорщини, Словаччини, Польщі, Грузії, Іспанії, В’єтнаму, 
Туреччини, Іраку, Алжиру, Королівства Марокко. 

Студенти під керівництвом викладачів кафедри економіки щорічно в середньому готують 
та подають на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт понад 15 наукових праць з 
різних галузей знань та спеціальностей. Результатом плідної наукової співпраці викладачів зі 
студентами є велика кількість призових місць, що отримують студенти щороку у ІІ турі Всеук-
раїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

12
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2015 р. 2016 р. 2017 р.

 
Динаміка кількості призових місць, отриманих студентами  

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
 
Велика увага в рамках наукової роботи кафедри приділяється поширенню наукових здо-

бутків на міжнародному рівні. Інструментом реалізації цих завдань є активна участь викладачів 
та студентів кафедри у міжнародних програмах, конкурсах, грантах, викладання в іноземних 
навчальних закладах.  

Так, у жовтні 2015 року асистентом кафедри Пряхіною К.М. було отримано грант Бібліо-
теки Конгресу США за програмою «Відкритий світ», в рамках якої були презентовані напра-
цювання в галузі інноваційних підходів в системі освіти в коледжі USS (м. Розбург, штат Оре-
гон, США). У 2016 році проф. Маслак О.І. за запрошенням для читання лекцій відвідала Міш-
кольцький університет (Угорщина) , проф. Перерва П.Г. – Краківський університет (Польща). 

У 2017 році дві студентки спеціальності «Економіка» за програмою обміну Erasmus+ 
проходили піврічне навчання у закладах вищої освіти Польщі та Словаччини, магістрант 5 кур-
су зараз навчається за тією ж програмою у Словаччині. 

Не дивлячись на певні досягнення в науковій роботі кафедри є і деякі недоліки, що ви-
значають майбутні орієнтири активізації наукової діяльності викладачів. Так, протягом остан-
ніх двох років кафедрою не виконувалися встановлені обсяги фінансування науково-дослідних 
робіт за кошти замовників, існує необхідність подальшого збільшення кількості публікації ви-
кладачів у виданнях, що індексуються у наукометричних базах, та підвищення рівня їх цитова-
ності. 

Викладачами кафедри протягом останніх трьох років проведена велика робота щодо ви-
конання рішення науково-технічної ради університету за результатами звіту про наукову дія-
льність кафедри у 2012-2014 рр. 
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Результати виконання рішення науково-технічної ради 
(протокол № 2 від 19.02.2015 р.) 

Рекомендації 
науково-технічної ради 

(протокол від 19.02.2015№ 2 р.) 

Проведені заходи щодо реалізації рекомендацій та їх 
результати Примітки 

1. Забезпечити виконання перспек-
тивного плану щодо підготовки та 
захисту докторських і кандидатсь-
ких дисертацій, шляхом створення 
умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Протягом 2015-2017 рр. викладачами кафедри захищено 
дві кандидатські дисертації, в тому числі одна – у встанов-
лені терміни. 

Виконано в 
повному об-
сязі 

2. Забезпечити виконання госпдо-
говірних НДР відповідно до вста-
новлених нормативних обсягів за 
рахунок участі у міжнародних гра-
нтах, виконання галузевих програм 
та надання наукових послуг. 

2015 р. - НДР «Розробка і обґрунтування стратегії розвитку 
міста Кременчука», 99870 грн.; 
2016 р. - Грант Відділу преси, освіти та культури Посольс-
тва США в Україні «Students for Academic Integrity», 27 000 
грн.; 
2017 р. - Грант бібліотеки конгресу США 
№ SUP30017IN0025 «Adaptation of internally displaced stu-
dents for new student communities», 35755 грн. 

Виконано 
частково 

3. Збільшити кількість публікацій 
за результатами наукових дослі-
джень кафедри у виданнях, що 
входять до наукометричних баз 
даних 

2015 р. – 3 публікації (Маслак О.І. – 1; Гришко Н.Є. – 1; 
Глазунова О.О. – 1); 2016 р. - 3 публікації (Маслак  О.І. – 1; 
Глазунова О.О. – 1; Перерва П.Г. - 1); 2017 р. – 16 публіка-
цій (Маслак О.І. – 3; Гришко Н.Є. – 2; Глазунова О.О. – 3; 
Кривонос К.О. – 2; Воробйова Л.Д. – 1; Перерва П.Г.- 5) 

Виконано 
частково 

4. Продовжити роботу із видання 
монографій, навчальних посібників 
та підручників. Забезпечити видан-
ня одного навчального посібника і 
однієї монографії раз на 2 роки 

Протягом 2015-2017 років викладачі кафедри взяли участь 
в підготовці 22 колективних монографій, в тому числі без-
посередньо на кафедрі економіки видано 3 колективні мо-
нографії: 
- Інноваційна модель сталого розвитку України: колектив-
на монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 252 
с.; 
- Сталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно орієн-
товані системи забезпечення в контексті євро інтеграційної 
політики України. / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2016. – 214 
с.; 
- Сталий розвиток в умовах глобалізацій них процесів су-
часності: колективна монографія. / за заг. ред. д.е.н., проф. 
О.І. Маслак. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих 
О.В., 2017. – 182 с. – С. 33-56. 
У 2015 році видано підручник у двох томах з грифом МОН 
України: Економіка підприємства: магістерський курс. Пі-
дручник. Частина І, Частина ІІ / За ред. професорів Загір-
няка М.В., Перерви П.Г., Маслак О.І. – Кременчук: ТОВ 
«Кременчуцька міська друкарня», 2015 – 736 с. 
У 2018 році за участю проф. Маслак О.І. видано підручник: 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. підруч-
ник. / За заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. 
Л.М. Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018 
– 572 с. 

Виконано в 
повному об-
сязі 

5. Активізувати підготовку кращих 
студентів щодо участі у ІІ турі 
Всеукраїнських конкурсів науко-
вих робіт і олімпіад за загально-
бакалаврськими та профільними 
дисциплінами кафедри та створити 
передумови для отримання призо-
вих місць на вищезазначених захо-
дах 

Протягом 2015-2017 рр. студентами отримано 50 нагород 
на у турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей, в т.ч. у 2015 р. – 12, 
у 2016 р. – 18, у 2017 р. – 20. 

Виконано в 
повному об-
сязі 
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Більшість рекомендацій НТР виконані в повному обсязі, пункти 3 та 4 виконані частково, 

але протягом останніх трьох років було отримано значне фінансування науково-дослідної ро-
боти від КП «Кременчук Інвест», було отримано два гранти, значно збільшилася кількість пуб-
лікацій викладачів у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of 
Science. 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Хоменко М. М. з проектом рішення. 

1. Стан наукової діяльності кафедри економіки вважати таким, що в цілому відповідає 
вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншим но-
рмативних документів МОН України за винятком п. 3 рішення науково-технічної ради від 19 
лютого 2015 р. щодо забезпечення виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до 
встановлених нормативних обсягів. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.  

2. Активізувати виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до встановле-
них нормативних обсягів робіт за рахунок реалізації проектів, включених у план реалізації 
Стратегії розвитку міста Кременчука до 2028 року, у міжнародних програмах і грантах, зокре-
ма «Horizon–2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм і надання наукових послуг та 
посилення співпраці з підприємствами та організаціями міста Кременчука і регіону. 

Відповідальні: завідувач кафедри проф. Маслак О.І., ПВС кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
3. Продовжити виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту доктор-

ських і кандидатських (PhD) дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувач кафедри проф. Маслак О. І.  
Термін виконання: за планом. 
4. Забезпечити кількість публікацій за результатами наукових досліджень кафедри у ви-

даннях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science відпо-
відно до розпорядження від 22.05.2015 р. № 09-Р. 

Відповідальні: завідувач кафедри проф. Маслак О.І., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити роботу з видання монографій за результатами науково-дослідної роботи 

викладачів кафедри економіки один раз на два роки.  
Відповідальні: завідувач кафедри проф. Маслак О.І., ПВС кафедри. 
Термін виконання: за планом. 
6. Продовжити підготовку студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад за загально-бакалаврськими та профільними 
дисциплінами кафедри та створити передумови для отримання призових місць на вищезазна-
чених заходах. 

Відповідальні: завідувач кафедри проф. Маслак О.І., ПВС кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора проф. Никифоро-

ва В.В. 
 
По четвертому питанню  
СЛУХАЛИ: заступника голови оргкомітету доц. Глухову В. І. з результатами проведення  
VІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку 
національного господарства». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інфор-
мації (посвідчення № 758 від 14.12.2016 р.) 24–25 листопада 2017 року на базі факультету еко-
номіки та управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроград-
ського відбулася Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого 



 10

розвитку національного господарства». Мета її проведення полягає в теоретичному узагаль-
ненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем дослідження соці-
ально-економічних аспектів стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.  

24 листопада о 1000 год. розпочалося пленарне засідання міжнародної наукової конферен-
ції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства».    

З вітальним словом виступив перший проректор КрНУ, д.б.н., проф. Никифоров В. В. та 
завідувач кафедри обліку і фінансів, к.е.н., доц. КрНУ Глухова В. І. 

В рамках пленарного засідання були представлені доповіді: 
1) Стадії кластеризації національної економіки та її конкурентоспроможність на світових 

ринках (доповідач: Маслак О. О., к.е.н., доц. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяль-
ності Національного університету «Львівська політехніка»). 

2) Характеристика сучасного стану, проблем розвитку та фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності промислових підприємств (доповідач: Олійник Є. В., к.е.н., старший викла-
дач кафедри обліку і фінансів КрНУ). 

В ході роботи конференції 24 та 25 листопада 2017 року працювали шість секцій за на-
прямами, де доповідачами представлено 137 доповідей: 

1. Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів (керівник секції 
– проф. Касич А. О.) – 19; 

2. Напрями формування управлінських рішень щодо механізмів забезпечення стійкого 
розвитку підприємств і установ (керівник секції – проф. Хоменко М. М.) – 41; 

3. Фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів господарювання (керівник секції – 
доц. Глухова В. І.) – 25; 

4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформу-
вання національного господарства (керівник секції – проф. Касич А. О.) – 18; 

5. Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика (керівник секції – проф. 
Труніна І. М.) – 14; 

6. Маркетингова складова стійкого розвитку національної економіки (керівник секції – 
проф. Кратт О. А.) – 20. 

Співорганізаторами конференції виступили: Університет техніки та економіки (Чеська 
Республіка); Університет Матея Бела (Словаччина); Карагандинський університет «Болашак» 
(Казахстан); Поліській державний університет (Республіка Білорусь); Вільнюський коледж / 
Університет прикладних наук (Литва). 

Загалом конференція представлена 13 вітчизняними (Національний університет «Львівсь-
ка політехніка», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Переяс-
лав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Тернопіль-
ський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кременчуцький наці-
ональний університет імені Михайла Остроградського, Сумський державний університет, Кре-
менчуцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12, Полтавський університет економіки і 
торгівлі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Первомайська філія На-
ціонального університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський національний 
економічний університет, Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова) та 10 міжнародними ЗВО (Вища економічна школа в Белостоку, Башкирський 
інститут технологій і управління (філіал) ФДБОУ ВО «Московський державний університет 
технологій і управління імені К. Г. Розумовського (Перший козачий університет)», Академія 
«Болашак» (м. Караганда, Казахстан), Білоруський державний аграрний технічний університет 
(м. Мінськ, Білорусь), ФДБОУ ВО «Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова», 
ФДБОУ ВО «Уфимський державний нафтовий технічний університет», Башкирський держав-
ний університет Стерлитамакський філіал, Вільнюська колегія Університету прикладних наук, 
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Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, Карагандинський економічний універси-
тет Казпотребсоюзу). 

Із 137 доповідачів 48 представників закордонних закладів вищої освіти. Із 176 учасників 
конференції 14 осіб – д.е.н. (8%), 53 особи – к.е.н. (30%), 28 – викладачі без вчених звань 
(16%), 16 – аспіранти та магістранти (9%), 65 – студенти (37%).  

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Враховуючи необхідність стабільного розвитку соціально-економічних аспектів економі-

ки в умовах ринкових відносин та прагнучи посилити: забезпечення стратегії сталого розвитку 
України в умовах геополітичних викликів; фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів 
господарювання; ефективність формування управлінських рішень щодо механізмів забезпе-
чення стійкого розвитку підприємств і установ; розвиток обліково-аналітичної діяльності еко-
номічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства; розвиток туризму на 
сучасному етапі розвитку економіки, конференція: 

1) констатує високий рівень проведення та досягнення мети й завдань; 
2) вважає за доцільне забезпечити обмін науковим досвідом, в тому числі міжнародним 

над проблемами соціально-економічних аспектів розвитку економіки в ракурсі забезпечення 
стійкого розвитку національного господарства; 

3) посилити мобільності науковців різних закладів та різних країн через системи обмінів 
та спільних наукових праць;  

4) пропонує провести наступну Міжнародну наукову конференцію у листопаді 2019 року 
із залученням широкого кола вітчизняних та закордонних науковців, представників провідних 
підприємств міста, регіону та країни; 

5) закликає посилити міжнародну співпрацю між представниками університетів та погли-
бити рівень професійних компетенцій учасників, розширити практики проведення Міжнарод-
ної конференції у режимах очного, дистанційного та он-лайн диспуту.  
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По п’ятому питанню 
СЛУХАЛИ: заступника голови оргкомітету доц. Глухову В. І. з результатами проведення  
V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
економіки в умовах глобальної нестабільності». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інфор-
мації (Посвідчення № 630 від 07.10.2016 р.) 6–7 грудня 2017 р. на базі кафедри «Облік і фінан-
си» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася 
V Міжнародна науково-практична конференція ««Актуальні проблеми та перспективи розвит-
ку економіки в умовах глобальної нестабільності» в дистанційному форматі. 

Мета її проведення полягала в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розро-
бці практичних рекомендацій з питань розвитку економіки в умовах глобалізаційних змін. 

Надійшло до організаційного комітету – 154 доповіді, які були рекомендовані до друку. 
Співорганізаторами конференції були: Вроцлавський економічний університет (Польща); 

Університет Матея Бела (Словакія); Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова 
(Казахстан); Барановицький державний університет (Білорусь); Вільнюська коле-
гія/Університет прикладних наук (Литва); Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана (Україна); Тернопільський національний економічний університет 
(Україна). 

Конференція відбулася за наступними тематичними напрямами: 
 фінанси, банківська система та страхування – 68 доповідей (керівник: Глухова В. І.). 
 бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції – 13 доповідей 

(керівник: Глухова В. І.). 
 сучасний розвиток систем управління – 21 доповідь (керівник: Хоменко М. М.) 
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 управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки – 17 доповідей (керів-
ник: Кратт О. А.) 

 економіка та управління підприємствами – 27 доповідей (керівник: Маслак О. І.) 
 туристично-рекреаційний потенціал країни – 8 доповідей (керівник: Труніна І. М.) 

Загалом в роботі конференції взяли участь 213 учасників, з них 19 докторів наук, 57 ка-
ндидатів наук, 19 викладачів без наукового ступеню, сім аспірантів та 111 інших учасників.  

Серед учасників конференції були представники з 27 ЗВО. Україна була представлена 20 
навчальними закладами, а саме: Донбаська державна машинобудівна академія, Донецький на-
ціональний технічний університет, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємницт-
ва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський націона-
льний університет ім. Тараса Шевченка, Кременчуцький національний університет ім. М. Ост-
роградського, Кременчуцький інститут «Університет імені Альфреда Нобеля», Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка, Львівський державний університет безпеки життє-
діяльності, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеський національний еко-
номічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Одеський націона-
льний університет імені І.І. Мечникова, Переяслав – Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди, Східноукраїнський національний університет імені Во-
лодимира Даля, Тернопільський національний економічний університет, Університет митної 
справи та фінансів (м. Дніпро), Університет сучасних знань (м. Київ), Університет державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь), Хмельницький кооперативний торговельно-
економічний інститут. 

Також були інші представники: директор Кременчуцької дирекції генерального регіона-
льного управління ПрАТ «Українська пожежна страхова компанія», начальник фінансового 
управління виконавчого комітету (м. Кременчук), начальник фінансово-економічного управ-
ління ПАТ «Укртатанафта» (м. Кременчук). 

В роботі конференції взяли участь дев’ять представників закордонних навчальних закла-
дів: Барановицький державний університет (Республіка Білорусь), Башкирський інститут тех-
нологій і управлінія (філіал) ФДБОУ ВО «Московський державний університет технологій і 
управління імені К.Г. Розумовського (Перший козачий університет)», Варшавський Універси-
тет (Польща), Вильнюська колегія / Університет прикладних наук (Литва), Вроцлавський еко-
номічний університет (Польща), Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова 
(Казахстан), Університет Матея Бела (Словаччина). 

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, в якій представле-
но результати дослідження актуальних питань розвитку економіки в умовах глобальної неста-
більності. Визначено проблеми у сфері фінансів, банківської системи, страхування, бухгалтер-
ського обліку, аналізу та аудит в контексті Європейської інтеграції. Обґрунтовано особливості 
сучасного розвитку систем управління, маркетингу, економіки підприємства. Розкрито напря-
мки розвитку туристично-рекреаційного потенціалу країни. 

Всього у збірці тез доповідей опубліковано 154 доповіді на 213 сторінках. В роботі кон-
ференції піднімалися актуальні питання розвитку як української економіки так і закордонних. 

Доповіді учасників з нашого університету – 72 (46,7%), доповіді учасників з України – 73 
(47,4%), доповіді закордонних учасників – 9 (5,8%). 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Враховуючи необхідність стабільного розвитку соціально-економічних аспектів економі-

ки в умовах ринкових відносин та прагнучи посилити: забезпечення стратегії сталого розвитку 
України в умовах геополітичних викликів; фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів 
господарювання; ефективність формування управлінських рішень щодо механізмів забезпе-
чення стійкого розвитку підприємств і установ; розвиток обліково-аналітичної діяльності еко-
номічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства; розвиток туризму на 
сучасному етапі розвитку економіки, конференція: 
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1) констатує високий рівень проведення та досягнення мети й завдань; 
2) вважає за доцільне забезпечити обмін науковим досвідом, в тому числі міжнародним 

над проблемами соціально-економічних аспектів розвитку економіки в ракурсі забезпечення 
стійкого розвитку національного господарства; 

3) посилити мобільність науковців різних закладів та різних країн через системи обмінів 
та спільних наукових праць;  

4) пропонує провести наступну Міжнародну наукову конференцію у грудні 2018 року із 
залученням широкого кола вітчизняних та закордонних науковців, представників провідних 
підприємств міста, регіону та країни; 

5) закликає посилити міжнародну співпрацю між представниками університетів та погли-
бити рівень професійних компетенцій учасників, розширити практики проведення Міжнарод-
ної конференції у режимах очного, дистанційного та он-лайн диспуту.  
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По шостому питанню 
6.1. СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з інформацією про необхідність створення 
інформаційних кейсів на кафедрах. Необхідно було до 25 лютого 2018 року розробити і підго-
тувати за формами інформаційні кейси, до яких входять: проекти фундаментальних, приклад-
них досліджень або науково-технічні (експериментальні) розробки, зокрема для молодих вче-
них, для участі у конкурсному відборі для фінансування за рахунок загального фонду держав-
ного бюджету; пакети документів для кандидатур на здобуття премії, стипендії або гранту для 
молодих вчених (Президента України, Кабінету Міністрів України або НАН України); проекти 
науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення регіональних проблем, для фінансування 
із місцевих бюджетів (обласного, міського або районного). Кафедрам у місячний термін перег-
лянути, доопрацювати та подати до НДЧ всі необхідні документи. 

Термін виконання: до 31 травня 2018 року. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 

6.2. СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з інформацією про рішення Вченої ради 
університету про надання платних послуг. Науково-дослідна частина розробила форму для фо-
рмування каталогу платних наукових послуг університету. Кафедрам необхідно подати запов-
нену форму до НДЧ. 

Термін виконання: до 31 травня 2018 року. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 

6.3. СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з інформацією про необхідність створення 
профайлів науковців університету та забезпечення використання доступу до наукометричних 
баз даних Scopus та Web of Science. 

Термін виконання: до 31 травня 2018 року. 
Відповідальні: ПВС кафедр. 
 
 
 

Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


