
Група забезпечення 073 «Менеджмент»: 

Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Нестеровой Катерини Сергіївни 

к.е.н., доцент, кафедри Менеджменту 

 

Показник активності Дані підтвердження показника 
1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

Scopus:  

1. Nesterova К., Marchenko V, Lazebnyk I. and others. 

Identification and assessment of external risks of the 

enterprise’s foreign economic activity. International 

Jourmal of Scientific and Technology Research. Vol. 9 

(2). 2020. – P. 4672 – 4675.  

2. Tvaronaviciene M., Kovacik V., Nesterova K. Energy 

security and long term energy efficiency: case of selected 

counties. Journal of security and sustainability issues. 7(2). 

2017. – P. 349 – 357. 
3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Нестерова К.С. Інтеграційні процеси розвитку 

міжнародного туризму у країнах Вишеградської 

групи: орієнтири для України. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні 

науки". 2018. №9. С. 55 – 61. 

2. Нестерова К.С. Вплив фактору безпеки на 

стійкий розвиток міжнародного туризму / К.С. 

Нестерова // Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - 

№6. – С. 66 – 71. 

3. Нестерова К.С. Тенденції функціонування 

регіональних торгівельних угод та їх вплив на баланс 

зовнішньої торгівлі між партнерами. Науковий 

Вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». № 14. 2017. С. 44 – 47.  

4. Нестерова К.С. Європейський досвід 

використання краудфандингу для розвитку туризму. 

Електронний наук.- практ. журнал (фах. видання) 

«Інфраструктура ринку». Вип. № 9. 2017. URL: http:// 

www.market-infr.od.ua/ journals/ 2017/ 

9_2017_ukr/3.pdf.  

Нестерова К.С. Оцінка конкурентних переваг України 

у світовому морському туристичному бізнесі. 

Економіка. Управління. інновації: електрон.наук.фах. 

вид. Житомир. Вип 4. 2016. URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/ eui_2016_4_10. 
4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-

1. Нестерова К.С. Національна економіка: метод. 

вказівки. Одеса: МГУ, 2018. 68 с. 

2. Нестерова К.С. Світова економіка: метод. 

вказівки. Одеса: МГУ, 2018. 67 с. 

3. Нестерова К.С. Міжнародні економічні відносини: 

метод. вказівки. Одеса: МГУ, 2018. 42 с. 

Протокол Вченої Ради № 6 від 5 липня 2018 р. 



методичних праць загальною кількістю 

три найменування; 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 
колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах; 

1. Організаційно-правове забезпечення державної 

підтримки розвитку морегосподарського комплексу 

України, номер  держ. реєстрації 0112U000692, 

(виконання обов’язків фахівця) (довідка, 2016 р.). 

Участь у НДР «Особливості розвитку 

світової економіки в умовах 

глобалізаційних процесів (номер державної реєстрації 

0118U000789) (довідка, 2018 р.). 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії”; 

1. Міжнародний авторський навчальний проект 

проф. Дж. Сакса спільно з SDG Academy на тему: 

«Globalization: past and future» (сертифікат, 2021);  

2. Міжнародний проект Бельгійської освітньої ради 

на тему: «FI in distance learning» (сертифікат, 2021 

р.); 

3. Міжнародний проект «Servier Ukraine», «Ugen», 

Центру «Розвиток КСВ» на тему: «Викладачі 4.0: 

Ефективні підходи для дистанційної освіти» 

(сертифікат, 2020 р.); 

4. Тренінг з інтеркультурної компетенції в рамках 

проекту «Впровадження та залучення культурного 

різноманіття на міжнародному рівні» за підтримки 

програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» 

(сертифікат, 2020 р.);  

5. Міжнародний навчальний проект «Відкритого 

університету» на тему «The Digital Economy Success 

through Market Segmentation» (сертифікат, 2017 р.); 

6. Семінар в рамках Міжнародного проекту 

«USAID з торгівельної політики України» на тему 

«Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та 

засоби торгівельного захисту» (сертифікат, 2017 р.); 

7. Навчальний курс «Understanding modern business 

and organizations», організованому Університетом 

Стратклайд, м. Глазго (сертифікат, 2017 р.); 

8. Навчальний курс «Social enterprise: Business 

doing good», організованому бізнес-школою при 

Міддлесекському університеті (Велика Британія) 

спільно з «JSiE» (соціально-інноваційною 

лабораторією Індії) та міжнародною платформою 

«MINCA» (сертифікат, 2017 р.); 

Курс англомовних тренінгів європейських фахівців з 

туристичного бізнесу на теми: «Tourism Marketing and 

Product Development», «Service Quality in the Hospitality 

Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination 

management», «Marketing and promotion of the 

destination» (сертифікати, 2017 р.). 
11) наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося 
на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою); 

1.09.2016 – 1.09.2018 рр. наукове консультування ТОВ 

«Блек Сі Хотел Груп» з питань економічного розвитку 

франчайзингової мережі, удосконалення взаємодії 

туристичного та готельного бізнесу в Одеському 

регіоні (довідка). 
12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 
1. Нестерова К.С. Інструменти державної підтримки 

розвитку інтегрованих бізнес-структур у сфері 



консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

морського туризму в Україні. Приморські регіони: 

проблеми та траєкторії соціально-економічного 

розвитку: матеріали V Міжнародної наук.-практ. 

конф., 19 квітня 2018 р. Одеса: МГУ, 2018. С. 54 – 56. 

2. Нестерова К.С. Характеристика сучасних 

маркетингових інструментів у розвитку туристичної 

дестинації в умовах глобальної кризи. International 

Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, 

Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part I, 

November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija 

Publishing. Р. 38 – 40.  

3. Нестерова К.С. Удосконалення викладання 

економічних дисциплін шляхом використання методу 

комп’ютерних симуляцій. Викладання економічних 

дисциплін в умовах глобалізації та європейської 

інтеграції України : збірник матеріалів Міжнародної 

науково-методичної конференції, 02 червня 2017 р. 

Харків : ХНАДУ, 2017. С. 49 – 50.  

4. Нестерова К.С. Розвиток міжнародного туризму як 

фактор активізації світового господарства в умовах 

глобальної кризи . Сучасні тенденції розвитку світової 

економіки: збірник матеріалів ІХ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том 

І. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 38 – 39.  

Нестерова К.С. Дослідження впливу світових криз на 

розвиток міжнародного туризму. The Modern trends in 

the Development of Business Social Responsibility: 

International Scientific Conference Proceedings, May 19
th
, 

2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing, 2017. P. 21 – 

24. 
13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

1. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Менеджмент», 1 курс, дисципліна «Management 

(basics)»;  

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Міжнародне право», 2 курс, дисципліна 

«Fundamentals of Economic Theory»; 

2014 – 2015 н.р. – спеціальність «Управління 

фінансово-економічною безпекою», дисципліна «Risk 

Management». 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член ГО «Спілка економістів України, з вересня 2019 

р.  

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Райчевої Лариси Іванівни 

к.е.н., доцент, кафедри Менеджменту 

 

Показник активності Дані підтвердження показника 
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection; 

1. Larysa Raicheva, Sergyi Smerichevskyi, Ihor 

Kryvoviaziuk . Economic consequences of financial 

stability violation of world automotive corporations 

Baltic Journal of  Economic Studies Vol.4 (2018) 

No.2. Riga 2018. P. 229-234. 

2. Olha Vovk, Tetiana Tkachenko, Svitlana 

Smerichevska, Yevheniia Osypova, Laysa 

Raicheva/ 

Implementation of modernization potential to ensure 

economic safety of enterprises Laplage em Revista 

(International), vol. 7, n.3, Sept.-Dec. 2021, p.363-

373 
 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 

в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1. Райчева Л.І. Системний дохід до формування 

інноваційної стратегії підприємства Збірник 

наукових праць «Проблеми системного підходу в 

економіці», 2019. Вип. 6(74). Ч.2. С. 124-129. 

2. Райчева Л.І. Шапошников К., Головко О. 

Інноваційний розвиток національної економіки: 

кластерний підхід «Інфраструктура ринку», 2020. 

Вип. 43. С. 89-93.  

3. Шапошников К.С., Райчева Л.І. Загальні 

особливості розвитку регіонального 

інформаційного менеджменту «Причорноморські 

економічні студії», 2019. Вип. 39-2. С. 52-56. 

4. Райчева Л.І. Структурзаційні засади 

впровадження механізму розвитку 

машинобудівної галузі в умовах виробничо-

економічної кризи Вісник Східноукраїнського 

університету імені Володимира Даля: наук. журн. 

– Севєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – № 3 

(227). – С. 65-69.  

5. Райчева Л.І. Методичний підхід до визначення 

рівня виробничо- економічної кризи у машино-

будуванні України. Держава та регіони: наук.-

виробн.журн. Класичного приватного 

університету. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – № 1 

(88). – С. 14 – 17. – (Сер. «Економіка та 

підприємництво») 

6. Папаіка О.О., Оперенко С.Г., Райчева Л.І. 

Податкова гар-монізація у сти-мулюванні еконо-

мічного зростання в контексті еко-номічної безпеки. 

«Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова», 2019. Випуск 1 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

1. Методичні вказівки до переддипломної 

практики: метод. вказ. для студентів ОС «магістр» 

денной форми навч. спец. 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 



платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування; 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, 

Фенікс, 2019.-20 с. 

2. Методичні вказівки до виробничої практики: 

метод. вказ. для студентів ОС «магістр» денной 

форми навч. спец. 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, 

Фенікс, 2019.-13 с. 

3. Методичні вказівки що до виконання та захисту 

дипломної магістерської роботи: метод. вказ. До 

виконання дипломної роботи для студентів ОС 

«магістр» денной форми навч. спец. 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

/МГУ; упоряд. О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, 

Л.І.Райчева.- Одеса, Фенікс, 2019.-19 с. 
11) наукове консультування підприємств, 
установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою); 

ТОВ "ІНТРАСТ ЮРИДИЧНА ФІРМА" - з 2015 по 
теперішній час. 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. С.Ф. Смерічевський, Л.І. Райчева. Проблеми і 

перспективи розвитку машинобудівної галузі в кризових 

умовах Економіко-культурологічне позиціонування 
України в світовому глобалізованому просторі: матер. I 

Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 лют. 2016 р., м. 

Кошице, Словаччина). – С. 145-148 

2. Райчева Л.І. Методи та методики діагностики 
виробничо-економічного стану машинобудівної галузі 

Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu 

competitiv la nivel global: tez. сonf. ştiinţ. internaţ. (26 Febr. 
2016, Chişinău). – Chişinău : Universitate de stat din 

Moldova, 2016. – Partea a doua. – Р. 48 – 50 

3. Райчева Л.І. Формалізація елементів механізму 

розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-
еко-номічної кризи. Бізнес-Інформ. – Харків : ІНЖЕК, 

2016. – № 10. – С. 160 – 165 

4. Райчева Л.І. Досвід США оцінювання ефективності 
бюджетних програм. Правові, економічні та філологічні 

позиції: наука і практика: тези доповіді учасників І 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 
(Чернівці, 30 квітні 2021 р.). Чернівці: ЧІ МГУ, 2021. 184 

с. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою 
(крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

1. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Стратегічний менеджмент», 3 курс.  

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Оцінка і управління вартістю бізнесу», 2 курс. 

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

Член ГО «Спілка економістів України, з вересня 

2019 р.  

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Зеркіної Оксани Олександрівни 

к.е.н., доцент, кафедри Менеджменту 

Показник активності Дані підтвердження показника 
1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection; 

1. Methodological principles of personnel policy 

forming in the context of the innovative development 

of the region M. Gavrylov, O. Zerkina Economic 

Herald of the Donbas. Науковий журнал, № 4 (42). - 

Vol. 4 (42), 2015. Рр. 167-171. 

2. Methodological provisions on the performance 

evaluation of agrarian producers and their cooperative 

associations in the production and supply chain. Oksana 

Nikishyna, Svitlana Bondarenko, Oksana Zerkina. 

Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 5, 2018. 

Рр. 209-216. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-

0742/2018-4-5-209-216. (Web of Science) 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1. Зеркіна О. О. Трансформація економіки України: 

тенденції та перспективи / О. О. Зеркіна, Т. І. 

Газібар // Проблеми системного підходу в 

економіці. - 2019. - Вип. 2(1). - С. 38-44. - Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(1)__7. 

2.  Бондаренко С.А., Зеркіна О.О., «SMART GRID 

як основа інноваційних перетворень на ринку 

електричної енергії України в умовах 

євроінтеграційних процесів». Бізнес Інформ. 2019. 

№4. C. 105–114. https://doi.org/10.32983/2222-4459-

2019-4-105-114 

3.Зеркіна О.О., Булгар О.М.Зовнішній державний 

борг: проблеми та перспективи виплати . 

Проблеми системного підходу в економіці.Збірник 

наукових праць Випуск 6(74). Частина 1. 

Видавничий дім «Гельветика» 2019 -  http://psae-

jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_1_2019_ukr/6_74_1_2019

.pdf 
4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три 

найменування; 

1. Методичні вказівки до переддипломної 

практики: метод. вказ. для студентів ОС «магістр» 

денной форми навч. спец. 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, 

Фенікс, 2019.-20 с. 

2. Методичні вказівки до виробничої практики: 

метод. вказ. для студентів ОС «магістр» денной 

форми навч. спец. 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» /МГУ; упоряд. 

О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, Л.І.Райчева.- Одеса, 

Фенікс, 2019.-13 с. 

3. Методичні вказівки що до виконання та захисту 

дипломної магістерської роботи: метод. вказ. До 

виконання дипломної роботи для студентів ОС 

«магістр» денной форми навч. спец. 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

/МГУ; упоряд. О.М.Головченко, О.О.Зеркіна, 

http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-209-216
http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-209-216
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(1)__7
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-105-114
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-105-114


Л.І.Райчева.- Одеса, Фенікс, 2019.-19 с. 

 
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; 

Виконання обов’язків заступника директора 

Інституту права, економіки та міжнародних 

відносин, з 2017 р. по 2020 р. 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

1. Зеркіна О.О. Створення умов для формування 

кадрів в інноваційній економіці / О.О. Зеркіна // 

Економіка, управління, фінанси:  проблеми та 

перспективи  розвитку: XX Міжнародна наук.–

практ. конф. 12-13 квітня 2015 року: тези допов. – 

м. Київ, 2015. – С. 26–28. 

3.Зеркіна О.О. Джерела  формування  

інноваційного кадрового потенціалу регіону / О.О. 

Зеркіна // Наука та інновації –  2015: VIІI 

міжнародна наук.–практ. конф. 7-15 жовтня 2015 

р.: тези допов. –  Пшемисль (Польша), 2015 р. – С. 

54–56. 

2. Зеркіна О.О. Формування освітніх систем 

кадрового забезпечення інноваційної економіки 

регіону / О.О. Зеркіна // Сучасна економічна 

наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи: I 

Міжнародна наук.–практ. конф.: 18 травня 2015 р. 

тези допов. – Одеса, 2015. –  С.215–218. 

3. Зеркіна О.О. Проблеми еміграції робочої сили 

України / О.О. Зеркіна //  Міжнародна науково-

практична конференція «Фінанси, аудит та 

соціальна економіка: теоретичні підходи та 

практичні аспекти розвитку».– Львів, 2015. –  

С.145–156. 

4. Зеркіна О.О. Сучасний стан ринку інноваційних 

технологій країни Ізраїль Міжнародна науково-

практична конференція «Перспективи розвитку 

міжнародних економічних відносин: економічні та 

політичні аспекти» (21 травня 2019 року) – м. 

Київ, 2018. – С. 22–28. 

5. Зеркіна О.О. Проблема трудової міграції в 

сучасній Європі. III Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

використання потенціалу економіки країни: 

світовий досвід та вітчизняні реалії. Економічний 

факультет Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури , 25 травня 2019 р. 

м.Дніпро. 



6. Зеркіна О.О., Баранюк А.Ю. Аналіз стану і 

тенденцій розвитку світового ринку нафти та 

нафтопродуктів. «Літні наукові дискусії -2019»,  

ХХXІI Міжнародна науково-практична iнтернет-

конференція. –м. Вінниця, 24червня 2019 року. –

Ч.1, с. 92. 

7. Зеркіна О.О. Современное состояние и 

динамика развития инфраструктуры 

подразделений администрации морских портов 

Украины» Международная  научно-практическая 

конференция “Актуальные вопросы экономики, 

учета, финансов и права в современных условиях” 

Научные секции: 8. Экономическая теория и 

история. м. Полтава, С. 214-219. 

9. The recommended citation for this publication is: 

Ivanov. I. Analysis of the phaunistic composition of 

Ukraine // Scientific achievements of modern society. 

Abstracts of the 4the International scientific and 

practical conference. Cognum Publishing House. 

Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 22-27.URL: 

http://sci-conf.com.ua 
 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік; 

1. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Інвестиційний менеджмент», 4 курс.  

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Самоменеджмент», 3 курс. 

19) діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

Член спілки економістів України, з вересня 2019 р. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsci-conf.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sP-VJbeLMzlTYEbfIDyfrqLWfpW8Rz_ZSvwf1a00MhqlcXxVbOJDYC0A&h=AT2zlIeLdglLgr4c-RI7Zm59aS_-MBNt136IZJbc30sHyxMHyph5qqKkGE9SZQLZjp8pI0MGNJZaqtGo3gtyfu8syVlnjAnCkz6uwTevkmhtUVMvcV27mwy38jvF4nTg5F7A

