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Прізвище, Ім’я, По-батькові Загреба Ірина Леонідівна 

Найменування посади Доцент  

Кафедра, на якій працює особа Фінансів та бухгалтерського обліку 

Трудовий статус посади (основне 

місце роботи, суміщення, 

сумісництво) 

 

Основне місце роботи 

Дата народження 22.06.1963 р. 

Найменування закладу, який закінчив 

викладач; спеціальність, рік, 

кваліфікація 

Дніпропетровський державний університет 

(1985), 

економічний факультет, 

спеціальність - економіка праці, 

кваліфікація – економіст 

Документ про вчене звання 

Атестат доцента кафедри фінансів та планування 

02ДЦ № 000568, Рішення Атестаційної колегії, 

протокол № 1/11-Д  від 19.02.2004 р. 

Науковий ступінь, тема наукової 

роботи 

Диплом кандидата економічних наук ДК №010533 

спеціальність 08.07.02  

Тема дисертації «Формування нових соціально-

трудових відносин в сільському господарстві 

України» 

Інформація про державні нагороди та 

почесні звання 

Почесна грамота Кіровської районної у м. 

Кіровограді ради 21 травня 2013 року № 60-р 

Дата, з якої працює в інституті 17.08.2022 р. 

Стаж науково-педагогічної та/або 

наукової роботи. Тип 

науковий, науково-педагогічний 

Стаж науково-педагогічної та/або 

наукової роботи. Років 

33 роки 

Найменування навчальних дисциплін, 

які закріплені за викладачем, та 

кількість лекційних годин з кожної 

навчальної дисципліни 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини» 

(36 год.),  

«Управління фінансовими ризиками» (36 год.),  

«Аналіз інвестиційних проектів» (36 годин), 

«Бюджетування діяльності суб’єктів 

господарювання» (32 год.), 

«Фінансовий ринок» (32 год.),  

«Інвестування» (6 год.), 

«Ринок цінних паперів» (6 год.) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації 
Люблінський технологічний університет, 

факультет менеджменту (Польша) 

150 годин (5 ECTS) з 31.03 по 30.04.2019 р. 

Організація навчального процесу, 

інноваційні методи навчання у закладах 

освіти Польщі 

Cертифікат про стажування від 30.04.2019. 
 

 



Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника 

 

1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection 

 

Загреба І. Л. Реформування пенсійної системи та 

його вплив на інвестиційну привабливість 

України. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство». 

Випуск 20. Частина 1. Ужгород, 2018. С. 159 -

163. (Index Copernicus) Режим доступу: 

https://darg.gov.ua/files/5/10_12_akva.pdf 

(Категорія «Б») 

2. Наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

- 

3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), 

в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора) 

Загреба І.Л. Податкове стимулювання 

сільськогосподарського виробництва: світовий 

досвід та українські реалії. / Монографія. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Глобальні аспекти світового господарства та 

міжнародних відносин в умовах нестабільності 

економіки», 2016., м. Ченстохово (Польща). – с. 

368 – 372. 

4. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю 

три найменування 

1. Методичні рекомендації до 

проходження наукової та переддипломної 

практики : для здобув. вищ. освіти ступ. 

«магістр» спец. 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» / Центральноукраїн. нац. техн. 

ун-т, каф. фін. та план. ; [уклад. Г. Т. Пальчевич, 

І. Л. Загреба]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 

26 с. http://dspace.kntu.kr.ua/ 

2. Методичні вказівки до складання 

державних іспитів на здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» для студентів напряму 

підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – 

Кропивницький: 2017. – 47 с. Укладачі: Загреба 

І.Л., Коцюрба О. Ю. http://dspace.kntu.kr.ua/ 

3. Курс лекцій з дисципліни 

«Інвестування» (28 год.)   

http://moodle.kntu.kr.ua/ 

4.  Курс лекцій з дисципліни «Податкова 

система» (28 год.) http://moodle.kntu.kr.ua/ 

5. Курс лекцій з дисципліни «Аналіз 

інвестиційних проектів» (28 год.) 

http://moodle.kntu.kr.ua/ 

6. Курс лекцій з дисципліни «Глобальна 

економіка» (28 год.) 

7. Курс лекцій з дисципліни «Податковий 

менеджмент» (28 год.) 



8. Курс лекцій з дисципліни «Портфельне 

інвестування» (28 год.) http://moodle.kntu.kr.ua/ 

5. Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня (за останні 5 років); 

- 

6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

- 

7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад; 

- 

8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах 

Член редакційної колегії Матеріалів Ш та ІV 

Міжнародних науково-практичних конференцій 

«Фінансово-кредитний механізм розвитку 

економіки та соціальної сфери», 2020, 2021 р.р., м. 

Кропивницький. 

9. Робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних / 

експертних рад органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, або 

у складі комісій Державної служби якості 

освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) 

- 

10. Участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії”. 

Загреба І. Л. Пріоритети інвестиційної політики 

України. International Scientific Conference 

Digital and Innovative Economy: Processes, 

Strategies, Technologies: Conference Proceedings, 

January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija 

Publishing. – С. 199-202. Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/pdf 

11. Наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох 

Кіровоградська обласна сільськогосподарська 

дорадча служба 



років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою); 

 

12. Наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Виступ на громадському 

муніципальному форумі «Перспектива 2020» 

щодо фінансових аспектів розвитку м. 

Кропивницький – 2020 р. 

https://dozor.kr.ua/post/yak-projshov-pershij-

munitsipalnij-gromadskij-forum-perspektiva-

mista-2020-u-kropivnitskomu--15349.html 

2. Інтерв’ю медіапорталу DOZOR щодо 

трудової міграції з України – 2018 р. 

https://dozor.kr.ua/ 

3. Інтерв’ю медіапорталу DOZOR щодо 

прогнозування курсу національної валюти – 

2017 р. 

https://dozor.kr.ua/ 

4. Загреба І. Л. Іноземні цінні папери на 

фондовому ринку України. Фінансово-

кредитний механізм розвитку економіки та 

соціальної сфери: Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 9 

грудня 2021 р., м. Кропивницький. – К.: 

«Ексклюзив-Систем», 2021. - С. 37 – 39 

http://dspace.kntu.kr.ua 

5. Загреба І. Л. Фіскальні стимули розвитку 

економіки в умовах пандемії: світовий досвід і 

вітчизняна практика. Фінансово-кредитний 

механізм розвитку економіки та соціальної 

сфери: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 5 - 6 

листопада 2020 р., м. Кропивницький. – К.: 

«Ексклюзив-Систем», 2020 

http://dspace.kntu.kr.ua/ 

6. Загреба І.Л. Напрями реформування 

податкового менеджменту в Україні. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Фінансово-кредитний механізм 

розвитку економіки та соціальної сфери» (24-25 

травня 2018 р.) - Кропивницький: Ексклюзив-

Систем, 2018.  

http://dspace.kntu.kr.ua/ 

7. Загреба І.Л. Шляхи підвищення 

інвестиційної привабливості України. Облік і 

контроль в управлінні підприємницькою 

діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-

практичної  конференції, 19 – 20 вересня 2017р. 

– Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2017. – 

С. 67 – 69. 

http://dspace.kntu.kr.ua/ 



13. Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

- 

14. Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

1. Протягом 2017-2022 років робота у складі 

організаційного комітету першого 

(університетського, ЦНТУ) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з Інвестування. 

2. Керівництво 10 студентами, які зайняли 

призові місця на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

3. Керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності 

«фінанси і кредит» (ЦНТУ): у 2020 - 2021 н.р. та 

у 2019 – 2020 н.р. 

15. Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі III-

IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів 

чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру 

“Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня) 

- 

19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України 

20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

Придніпровське відділення Української філії 

НДІ праці 

1985-1990 р.р., економіст 

 

Підпис викладача         Ірина Загреба 

 

Підпис  завідувача кафедрою       Світлана Фрунза 

 

Дата заповнення 07.09.2022 р. 

 


