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Освіта  
2002 рік – закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю 

«Фінанси та кредит» та отримав кваліфікацію «економіст» 

2006 рік – закінчив аспірантуру Одеського державного економічного університету 

2013 рік – закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за 

спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «магістр права» 

 

Освітня діяльність 
Навчальні дисципліни: «Організаційна поведінка»,  «Лідерство та управління» 

 

Наукова діяльність 
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 

50 статей у фахових виданнях України, 4 статі у журналах, що індексуються у 

наукометричній базі Web of Science, 6 статей у зарубіжних виданнях, 11 монографій, з 

яких 1 одноосібна, 8 навчальних посібників. 

Відповідальний секретар наукового видання «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління», включеного до переліку наукових фахових видань України 

(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (2014-2017 р.). 

Відповідальний виконавець НДР «Стратегічні орієнтири модернізації економіки 

України та її регіонів». Державний реєстраційний номер 0114U001554 (2014-2019 рр.). 

Участь в організаційних комітетах наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференцій.   

 

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

ступеня кандидата економічних наук Завертаний Денис Володимирович, тема 

дисертації: «Організаційно-економічні засади формування конкурентних стратегій 

підприємств хлібопекарської галузі України». Захист відбувся 28 травня 2019 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03  Тернопільського національного 

економічного університету.  

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.).  
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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.).  

 

Програми стажування  
Участь у міжнародному проєкті «Освіта для лідерства, інтелігентності та 

розвитку таланту» (TEMPUS PROGRAMME (NO.544343)) (2015-17 рр.) та Програмі 

розвитку лідерського потенціалу університетів України (British Council) (2017-18 рр.). 

Обсяг – 180 годин (6 ECTS). 

 

Участь у міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проєктах 
1. TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» 

(TEMPUS Programme №544343) (2014-2017 рр.). 

2. Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України за підтримки 

Британської Ради в Україні, Інституту вищої освіти НАПН України та Фундації 

Лідерства (Великобританія) (2017-2018 рр). 

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН, 

експертних груп Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 
16-18 грудня 2020 р. керівник експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх 

програм в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

(Наказ №360-Е від 05 грудня 2020 р.). 

15-17 червня 2020 р. керівник експертної групи Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх 

програм в Приватному акціонерному товаристві "Вищий навчальний заклад 

"Національна академія управління" (Наказ №938-Е від 02 червня 2020 р.). 

 

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

