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Освіта  
1982 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю 

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

1987 рік – закінчила аспірантуру Московського економіко-статистичного 

інституту  

2013 рік – закінчила докторантуру Миколаївського національного аграрного 

університету  

 

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень в менеджменті»,  

«Управління маркетингом», «Маркетинг»,  «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», «Управління бізнесом», «Актуальні проблеми економіки і управління в 

аграрному секторі» 

 

Наукова діяльність 
Науковий керівник 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 понад 140 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 42 

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

наукометричній базі Web of Science, 7 статей у зарубіжних виданнях, 6 монографій, з яких 

1 одноосібна, 5 навчальних посібників. 

Відповідальний редактор 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 збірника наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету (серія «Економіка і менеджмент»). 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференцій.   

Участь у атестації наукових працівників 
Під науковим консультуванням одержала документ про присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук Казанджі А. В., тема дисертації:  «Управління 

виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового 

комплексу України». Захист відбувся 11 грудня 2019 на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету. 
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Член постійної спеціалізованої вченої ради К 41.051.11  в Одеському національному 

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

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»  

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)»(2018-2019 р.).  

Член постійної спеціалізованої вченої ради (Д41.051.11 економічні науки) в 

Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством»  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)»(2019-2021 р.).  

Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво здобувачами освітнього 

ступеня «доктор філософії». 

Програми стажування  
Одеський національний економічний університет. Тема: «Методологія наукових 

досліджень  управління бізнес-процесами у сфері виробничої, зовнішньоекономічної та 

маркетингової діяльності суб’єктів господарювання». Вересень-Жовтень 2021р..; обсяг 

– 180 годин (6 ECTS). 

Університет Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. Тема: «Інтернаціоналізація 

вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих 

навчальних закладах Польщі»; сертифікат №157/2020;  дата видачі 18.12.2020 р.; обсяг 

– 180 годин (6 ECTS). 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема «Роль 

навчальної дисципліни «Маркетинг» у формуванні професійних компетенцій 

майбутнього фахівця аграрної сфери»; свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 

00493706/007433-18; дата видачі 28.10.2018 р.; обсяг – 120 годин (4 ECTS). 

Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних інновацій - стратегічне партнерство!», що 

фінансується Європейською Комісією в рамках програми «EU4Youth - Сприяння 

зайнятості молоді та соціальним змінам через соціальне підприємництво», розроблений 

у партнерстві  з Фундацією «Алетурь дє Вой» Румунія,  Асоціацією Транскордонного 

Співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», Румунія, Фундацією Єкоул Чєрнобилулуй, 

Р. Молдова та Агентством Транскордонного Співробітництва та Європейської 

Інтеграції , Р. Молдова. Тема «Соціальне підприємництво». Сертифікат №072 / 

04.12.2020.  Обсяг –24 години (0,8 ECTS). 
 

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,  

дипломних робіт 
Керівництво студенткою Деде Т.Г., яка зайняла друге місце в IІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, 23 березня 2017 

року. 

Керівництво студенткою Раділовою О.І., яка зайняла третє місце в IІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» у 

Київському національному університеті технологій та дизайну, м. Київ, 17 лютого 2021 

року. 

 



Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, 

експертних груп Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

 
6 - 8 червня 2016 р. Голова експертної комісії МОН України з акредитаційної 

експертизи  спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» (073 Менеджмент)  в 

Ерастівському коледжі  ім. Е.К. Бродського Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. 

30 травня – 1 червня 2018 р. Голова експертної комісії МОН України з 

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 

Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені 

Петра Василенка (наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2018 року 

№723-л) 

20-22 листопада 2019 р. Член експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх 

програм за спеціальністю 073 «Менеджмент» за другим рівнем вищої освіти в 

Уманському національному університеті садівництва. 

9-11 квітня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з забезпечення 

якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» за другим рівнем вищої освіти в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (Наказ №584-Е від 31 березня 2020 р.). 

17-19 червня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх 

програм в Національному університеті водного господарства та природокористування 

(м. Рівне). (Наказ №928-Е від 2 червня 2020 р.). 

20-22 липня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми  за спеціальністю 073 «Менеджмент» за третім рівнем вищої освіти в 

Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (м. Харків). (Наказ №1036-Е 

від 26 червня 2020 р.). 

07-09 жовтня 2020 р. Член експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми за спеціальністю 075 «Маркетинг» за  другим рівнем вищої освіти у 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького (м. Львів). (Наказ № 1387-Е від 28 вересня 2020 р.). 

15-17 березня 2021 р. Член експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» за  першим рівнем вищої освіти у 

Луганському національному аграрному університеті (м. Старобільськ). (Наказ № 408-Е 

від 26 лютого 2021 р.). 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 
 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт, що 

виконуються за кошти замовників (Приватне підприємство «Багатогалузева фірма 

«Таврія» Чаплинського району Херсонської області;  СВК «Родина» Саратського району 

Одеської області)  

 

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


Зовнішні нагороди та почесні звання 

Почесна грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації (2021 р.) 

Подяка голови галузевої конкурсної комісії Київського національного університету 

технологій та дизайну  (2021 р.) 

Почесна грамота Одеської обласної ради  (2020 р.) 

Подяка голови галузевої конкурсної комісії Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка (2017 р.) 

Грамота департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

(2015 р). 

Подяка  в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації (2015 р). 

Грамота голови Президії НМК з менеджменту і адміністрування  (2008 р) 

 

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


