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2. Вчене звання, посада на кафедрі кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки та міжнародних відносин 

3. Адреса персональної робочої 

електронної пошти 
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4. Правильна транслітерація 

прізвища (для створення короткої 
адреси на персональну сторінку 
викладача з резюме) 
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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1. Ідентифікатори автора ResearcherID   
https://publons.com/researcher/1401177/oksana-kulhanik/ 
 

ORCHID   
https://orcid.org/0000-0003-2276-1161 

 
Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qjSMz-

MAAAAJ 
 

 

2. Освіта та кваліфікація (із 
зазначенням року, закладу 
вищої освіти, спеціальності, 

у тому числі наукової) 

У 2005 р. закінчила Вінницький державний аграрний 
університет за спеціальністю «Менеджмент 
організацій». 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 
кандидата економічних наук у  Національному 

університеті біоресурсів і природокористування 
України за спеціальністю 08.00.03  – економіка та 
управління національним господарством, тема 

дисертації «Формування системи соціально-
економічного розвитку сільських територій». 

Науковий керівник: доктор економічних наук, 
професор, академік НААН, заслужений діяч науки і 
техніки України. 

3. Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації Вінницький національний 
аграрний університет, сертифікат № 30,  
тема: «Методика викладання економічних дисциплін», 

2017 р. 

4. Міжнародний досвід  Стажування в Kosice and Pan-European University in 
Bratislava, Certificate № 024/1-2018, тема: «Modern 

teaching methods and innovative technologies in higher 
education: European Experience and Global Trends», 23 

February 2018. 

 Стажування в Universities of SIovakia, Certificate № 
24/03-2019, тема: «Modern teaching methods and 

innovative technologies in higher education: European 
Experience and Global Trends», June, 05-07, 2019. 
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5. Особисті нагороди  

6. Перелік найвагоміших 

праць (заповнюється 
виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів, 
наведених у прикладі, і у 
такій же послідовності) 

1. Монографії (розділи): 

- Кульганік О.М. Організаційно-економічний механізм 
розвитку сільських територій / В.К. Терещенко, В.А 

Ткачук., Н.В. Морозюк Н.В., О.М. Кульганік та інші 
//Монографія: Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 
2010.– 487 с. (обсяг власних 95с.) 

- Кульганік О.М. Інтернаціоналізація ринків праці / 
Мартинова Л.Б., Хачатрян В.В., Давидюк Л.П., 

Кульганік О.М // Монографія. - Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 183 с. (обсяг 
власних - 2,6 друк. арк.). 

2. Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій: 
- Кульганік О.М. Напрями оцінки калькулювання 

собівартості робіт, послуг підприємства. 
Інфраструктура ринку. Електронне наукове видання. 
2018. Випуск № 23. С. 103-109. URL: 

http://www.market-
infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/20.pdf ( Index 

Copernicus) (фахове видання). 
- Кульганік О.М. Формування 
висококваліфікованого сегменту світового ринку 

праці. Приазовський економічний вісник. Електронний 
науковий журнал. 2018. Випуск № 5 (10). С. 28-33.  
URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/7.pdf 

(фахове видання). 
- Кульганік О.М., Турчак В.В. Концептуальні 

основи управління поточними витратами 
підприємства.В.В. Турчак, О.М. Кульганік // 
Інфраструктура ринку. Електронне наукове видання. 

2017. № 6. С. 158-162. – URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/6-2017 ( Index Copernicus) (фахове 

видання).  
- Кульганік О.М., Турчак В.В. Стратегічне 
управління запасами підприємства. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 2017. № 5 (10). С. 51-
55. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/82017ukr 

(фахове видання). 
- Кульганік О. М. Управління антикризовим 
регулюванням природних монополій. Формування 

ринкових відносин в Україні. 2015.  № 4. С. 228-231 
(фахове видання). 

 

7. Досвід роботи З 2008 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ. Працювала на 
посадах: асистента, доцента на кафедрі економіки та 

міжнародних відносин.  

 


