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Спеціальність 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)

2001-2007 рр. Національний аграрний

університет, економічний факультет, 

магістр, спеціальність – «економіка

підприємства» (диплом з відзнакою).
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Липень 2008-травень 2010 рр. 

Міністерство з питань житлово-

комунального господарства України.

Посада: головний спеціаліст Управління

координації міжнародної технічної

допомоги та міжнародних зв’язків.

Липень 2010-жовтень 2010 рр. 

Міністерство надзвичайних ситуацій та з 

питань захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

Посада: радник Міністра відділу радників

Міністра та аналізу.

Участь у гранті - Проект  ядерної безпеки

Чорнобильської АЕС)  між Європейським

Банком  Реконструкції та 

Розвитку,  Урядом та Чорнобильською

атомною електростанцією.

Листопад 2010 – вересень 2019 рр. 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України

Посада: головний спеціаліст Департаменту 

економіки регіонів

Вересень 2019-по теперішній день –

доцент кафедри підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності Державного 

університету телекомунікацій

Веб-адреса авторського профілю у Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=pMLc1EEAA

AAJ&hl=ru

Scopus Author ID: 56572969700

SCOPUS - перехід на: 

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?so

rt=count-

f&src=al&sid=60013efe6d550388f7ec4a17939804d8&sot

=al&sdt=al&sl=44&s=AUTHLASTNAME%28Zghurska%2

9+AND+AUTHFIRST%28Oksana%29&st1=Zghurska&st

2=Oksana&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselect

Author=false&activeFlag=true&showDocument=false&re

sultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&pr

eviousSelectionCount=0&tooManySelections=false&prev

iousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HL

SC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuth

orSearch=false&showFullList=false&authorPreferredNa

me=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGi

d=bbf849a027ad5632fbaf8e60a7f8eb6e

ORCID Author ID: http://orcid.org/0000-0003-3878-

3007

Oksana.zgurska@ukr.net

https://scholar.google.com/citations?user=pMLc1EEAAAAJ&hl=ru
http://orcid.org/0000-0003-3878-3007
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Опубліковано понад 80 наукових праць в 

наукових фахових виданнях МОН, в тому 

числі: понад 20 статтей в наукових 

міжнародних виданнях – Index Copernicus, 

Google scholar, Scholarsteer, Academic 

resource index, Global impact factor, наявні 

статті в SCOPUS та Web of Science.

Понад 30 участі у міжнародних 

конференціях, понад 4 – міжнародне 

стажування, наявні одноосібні та 

колективні монографії.
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❖ актуальні проблеми формування

ефективної системи управління

підприємством в сучасних умовах;

❖ управління

конкурентоспроможністю

підприємства в умовах

євроінтеграційних процесів;

❖ управління диверсифікаційною

діяльністю підприємства;

❖ стратегічне інноваційне

управління підприємством;

❖ механізми розробки інноваційних

стратегій розвитку;

❖ розробка та впровадження

стратегій диверсифікаціх

діяльності підприємств;

❖ інноваційно-інформаційний

розвиток підприємств в сучасних

умовах;

❖ оптимізаційні методи

використання системи

інноваційних стратегій;

❖ стратегічне ціноутворення;

❖ фундаментальні тренди розвитку

фондових ринків

Oksana.zgurska@ukr.net

Дисципліни, що викладаються:

- бізнес-інновації

- ціноутворення;

- управління ризиками;

- стратегічне планування у

підприємництві;

- ринок цінних паперів;

- управління фінансовими інвестиціями та

інноваційними проектами;

- стратегічне планування;

- управління капіталом

- інноваційні технології в бізнесі

- операції з цінними паперами;

- моделювання економічних процесів

Вільне володіння і грамотне використання

української, російської мови, володіння

англійською мовою на рівні ADVANCED (C1)

mailto:Oksana.zgurska@ukr.net

