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Додаток 1
1. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1.
Гребінчук О.М. Організація праці: досвід зарубіжних країн. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Кіровоград : 2006 р. №9.
2.
Гребінчук О.М. Система функціонально-виробничих моделей управління
підприємством. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Кіровоград : 2007 р. №11.
3.
Гребінчук О.М. Економіко-математичне моделювання попиту підприємств на
робочу силу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Кіровоград : 2009 р. №13.
4.
Гребінчук О.М. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання.
Економіст. К. : 2009 р. №4.
5.
Гребінчук О.М. Оцінка ефективності управління організацією праці засобами
економіко-математичного моделювання. Економічний простір. Дніпропетровськ : 2009 р. №7.
6.
Гребінчук О.М. Інформаційне забезпечення системи оперативного управління
потоковим виробництвом на машинобудівному підприємстві. Наукові праці Кіровоградського
національного технічного університету: Економічні науки. Кіровоград, 2010 р. №17.
7.
Гребінчук О.М. Оптимізація ключових параметрів потокового виробництва при
оперативно-календарному плануванні на машинобудівному підприємстві. Економіка та
держава. К., 2010 р. № 5.
8.
Гребінчук
О.М.
Автоматизація
оперативного
управління
потоковим
виробництвом. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Класичний приватний
університет: Серія Економіка та підприємництво. Запоріжжя, 2010. № 3
9.
Гребінчук О.М. Оптимізація виробничих процесів в умовах функціонування
потокових ліній. Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки.
Запоріжжя, 2010. №10
10. Гребінчук О.М. Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом
машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. К.,
2010 р. № 10
11. Гребінчук О.М. Організація потокового виробництва на машинобудівному
підприємстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету:
Економічні науки, вип. 18. Кіровоград, КНТУ, 2010 р
12. Гребінчук О.М. Банківські картки: платіжний засіб сучасності. Економічний аналіз.
Збірник наукових праць. Тернопіль, 2012 р. №10 ч. 3.
13. Гребінчук О.М. Молодіжне безробіття: досвід країн Європи. Вісник волинського
інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2017. № 19
2. Видані навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи
студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
Розроблені методичні рекомендації та конспекти лекцій в електронному та
друкованому вигляді
3. Тези конференцій з наукової або професійної тематики:
1. Гребінчук О. М. Сучасна система організації матеріального стимулювання на основі
гнучкого тарифу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми
економіки: освіта, теорія і практика» 28 листопада 2008 р. : Кривий Ріг, 2008 р., с. 123-124.
2. Гребінчук О.М. Нормативні засади оперативного управління основним
виробництвом на машинобудівному підприємстві. Наука в інформаційному просторі:
матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 вересня 2010 р. : В 5 т. Д.
: Біла К.О., 2010 р., с. 53-55.

3. Гребінчук О. М. Перебіг виробничих процесів в умовах функціонування потокових
ліній машинобудівних підприємств. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні,
гуманітарні та правові проблеми». м. Тернопіль, 2010 р., с. 46-49.
4. Гребінчук О. М. Гнучкі виробничі системи на потокових лініях машинобудівних
підприємств. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “VEDECKY POKROK
NA ROZMEZI TISICILETI – 2010”. (27 травня – 05 червня) - Dil 10 Ekonomicke vedy. Praha,
Publishsng House “Education and Science” s.r.o., 2010, с. 53-55.
5. Гребінчук О. М. Оперативне управління виробництвом, як організаційно-планова
система. EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH – 2010. (27 квітня – 05 травня) - Dil 8
Ekonomicke vedy. Praha, Publishsng House «Education and Science» s.r.o., 2010, с. 40-41.
6. Гребінчук О. М. Теоретичні засади формування фінансової стратегії комерційного
банку / О. М. Гребінчук. – Наука та освіта: проблеми та перспективи: зб. наук. праць і
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (28 квіт. 2016 р.) / гол. ред. Р. М. Колісніченко. –
Кіровоград : Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2016. – С. 22-25.
7. Гребінчук О. М. Злиття та поглинання банківських установ внаслідок фінансової
глобалізації. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах реформаційних процесів
сьогодення: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (13 груд. 2016 р.) / гол. ред.
Р. М. Колісніченко. Кропивницький : Центрально-українське видавництво, 2016. С. 55-59.
8. Гребінчук
О.
М.
Мотиваційні
засади
підприємницької
діяльності.
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м.
Кропивницький. – Кропивницький: Ексклюзив-систем», 2018. 343 с., с. 205-207.
9. Гребінчук О. М. Особливості управління якістю кредитного портфеля в комерційних
банках. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах світових тенденцій і
національної практики: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2019
р.) / гол. ред. Р. М. Колісніченко. Кропивницький : Центральноукраїнський інститут ПрАТ
«ВНЗ «МАУП», 2019. С. 152-156.
10. Гребінчук О. М. Зарубіжний досвід у вдосконаленні фінансової системи держави.
Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: зб. наук. праць і матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 28 травня 2020 р. Полтава: ЦФЕНД, 2020

