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Освіта  
1978 рік – закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

«Економічна кібернетика» та отримав кваліфікацію «економіст-математик» 

1987 рік – закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту 

економіки та організації сільського господарства ім. О.Г.Шліхтера, захистив дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1988 р.) 

2001 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук 

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни: «Управління маркетингом», «Маркетинг»,  «Маркетинг 

менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Актуальні проблеми економіки і управління в 

аграрному секторі» 

 

Наукова діяльність 
Науковий керівник наукових тем: «Проблеми розвитку менеджменту та 

маркетингу будівельного сектору економіки Півдня України в умовах становлення 

ринкових відносин» Державний реєстраційний номер 0106U000951 (2015-2020); 
«Ефективний розвиток виробничо-господарської діяльності підприємств 

трансформаційної економіки (за видами економічної діяльності)» Державний 

реєстраційний номер 0108U010760 (2015-2020); співвиконавець наукових тем: «Розвиток 

менеджменту та маркетингу в аграрному секторі економіки України в умовах 

економічної глобалізації» Державний реєстраційний номер 0115U007157   (2016-2020 рр.); 

«Забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку агропромислового виробництва та 

сільських територій на засадах інноваційного менеджменту та маркетингу» Державний 

реєстраційний номер 0121U109628   (01.2021-01.2026 рр.). 

Автор та співавтор 208 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 78 

статті у фахових виданнях України, 2 статі у журналах, що індексуються у 

наукометричній базі Web of Science, 8 монографій, з яких 1 одноосібна,6 навчальних 

посібників. 

Член редакційної колегії наукового видання «Аграрний вісник Причорномор’я», 

включеного до переліку наукових фахових видань України (2018-2019 р.); член редакційної 

колегії збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 

управління» (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова); член редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, 

«Modern Economics» Миколаївського національного аграрного університету. 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференцій.   

Участь у атестації наукових працівників 
Під науковим керівництвом одержали дипломи про присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук 15 осіб (Ажаман І.А., Белевят О.А., Белоус І.В., Грабко Н.О., 

Дяченко О.П., Захарченко О.В., Козуб Н.М., Корнило І.М., Мельничук О.І., Найда А.В., Найда 



І.С., Прижигалінська Н.В., Селезньова О.О., Стренковська А.Ю, Шемчук Р.С.); за 

наукового консультування одержали дипломи про присудження наукового ступеня 

доктора економічних наук 4 особи (Ажаман І.А., Андрейченко А.В., Захарченко О.В., 

Селезньова О.О.). 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 в Миколаївському 

національному аграрному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 

наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д41.051.11.в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 

наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством»  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)».  

Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво здобувачами освітнього 

ступеня «доктор філософії». 

 

Програми стажування  
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Довідка про стажування (№01/13/407 

від 24.06.2019 р.). Тема: «Використання інтерактивних методів навчання пр. викладанні 

дисциплін з управління виробничо-господарською діяльністю підприємств». 24.06.2019 р.  

ПП “Pucelik Consulting Group”; тема: «Вдохновляя тренеров»; сертифікат. Тренінг 

з розвитку та посилення професійних навичок тренерів, вчителів та лідерів в Pucelik 

Consalting Group; 22-22 березня 2014р.в м. Одеса. 

Консультаційно-навчальний центр «Політех-Консалт» Одеського 

національного політехнічного університету, сертифікат, програма 

навчального семінару: «Досвід комерціалізації наукових розробок» 

№1925/14 від 21.02.2014 р. 

 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 
Керівництво студентом-дипломником - Переможцем ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» - Диплом ІІІ ступеня Патлах Валентина Сергіївна; МНАУ 24 січня 2019 р. 

(Подяка від Голови галузевої конкурсної комісії В.В. Каплун). 

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, 

експертних груп Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

 
Голова експертної комісії з акредитації молодших спеціалістів спеціальності 

«Організація виробництва» у Миколаївському коледжі ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» (наказ Міністерства освіти і науки України 

№217-л від 06.03.2018р.). 

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


Голова експертної комісії з акредитації підготовки бакалаврів з напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» у Полтавській державній аграрній академії (наказ 

Міністерства освіти і науки України №422-л від 07.05.2019р.). 

 

Зовнішні нагороди та почесні звання 

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (№85210 від 13.05.2009 р.). 

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (№13 від 23.05.2016 р.). 

Медаль Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К;.Д.» 

(посвідчення № 1316 від 11.2020 р.). 

Почесна грамота Міністра Міністерства освіти і науки України (2005 р.); 

Почесна грамота Президента Національної академії аграрних наук України (2015 р.). 

Почесна грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації (2016 р.) 

Подяка від Голови галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» ( 2019 р.). 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти  

Член ГО "Об'єднання Маркетологів України".  

 


