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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

26.12.2017 р.                                                                                 № 72–12/2017 

Інформація для ювілейного видання з нагоди 65-річчя педагогічної та науково-методичної 

діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

 

1. Повна назва підрозділу, вчене звання і вчений ступінь керівника 

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДВНЗ «УМО» 

НАПН України; доцент, д-р. екон. наук Хлівна Ірина Вікторівна. 

 

2. Кількість працівників у підрозділі (у тому числі докторів, професорів, 

кандидатів наук, доцентів, старших викладачів) 

 

На Кафедрі працюють 12 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 мають 

науковий ступінь доктора економічних наук, 1 має вчене звання професор, а також 8 

кандидатів наук, 9 мають вчене звання доцент, 2 старших викладачів. 

Кафедра була заснована в 2003 році і мала назву «Кафедра економіки та управління 

персоналом». Того ж року було здійснено перший набір студентів на вищезазначені 

спеціальності.  

У 2017 році у зв’язку з реструктуризацією Університету кафедру економіки та 

управління персоналом перейменовано на кафедру економіки, підприємництва та 

менеджменту. 

Першим завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Геннадій 

Анатолійович Дмитренко, дійсний член Української Академії наук і дійсний член 

Міжнародної кадрової академії. Має дві вищі освіти: інженерну та економічну, член 

спеціалізованих рад: Д. 26.247.01 спеціальність 08.00.07 «Демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень імені 

М. В. Птухи НАН України (2004-2016 рр.), Д. 26.455.03 спеціальність 13.00.06 «Теорія і 

методика освіти управління освіти» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (з 

2003 р.); член трьох редакційних рад фахових видань (з 2004 р.), член вченої ради 

Університету (з 2003 р.), науково-методичної ради Університету (2008–2014 рр.).  

Геннадій Анатолійович Дмитренко – автор більш ніж 250 наукових робіт у галузі 

управління, значна частина яких присвячена проблемі модернізації системи державного 

управління в Україні та її найважливішої базової складової – освіти. 

З 2014 р. по 2015 р. кафедру очолював доктор економічних наук зі спеціальності 

08.01.01 – економічна теорія, професор, академік Академії економічних наук України 

Анатолій Арсентійович Ткач.  

З 2015 р. по 2017 р. кафедру економіки, підприємництва та менеджменту очолює 

доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка» (кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка 

та управління підприємствами») Ірина Вікторівна Хлівна, вчене звання − доцент кафедри 

фінансів, є автором більше 120  наукових праць у фахових виданнях, автором монографії 

«Територіальна структура та організація трудового потенціалу агросфери: теорія, 
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методологія, практика», м. Миколаїв, співавтором монографії «Особливості управління та 

фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств», м. Умань, двох 

навчальних посібників з грифом МОН України «Страхування», м. Умань, та «Облік і 

аудит», м. Умань.  

З 2014 р. по 2016 р. Хлівна І. В була членом спеціалізованої Вченої ради зі 

спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» Державного 

університету телекомунікацій, м. Київ. 

З 2017 р. завідувачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту є 

Бурлаєнко Тетяна Іванівна. Народилася у м. Києві, закінчила Економічну Академію імені 

Карла Адамецького у м. Катовіце (Польща) та здобула кваліфікацію банківського 

працівника у сфері фінансів та кредиту. Працювала провідним економістом в АТЗТ 

«Інтер-Контакт», вчителем економіки старших класів Спеціалізованої школи ім. З. К. 

Слюсаренко № 41 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, старшим 

викладачем кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. З 2013 р. – доцент кафедри економіки та управління 

персоналом (з 2016 р. кафедри економіки, підприємництва та менеджменту) ДВНЗ УМО 

НАПН України та доцент кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова за сумісництвом. З 2017 року обіймає посаду 

професора кафедри економіки, підприємництва та менеджменту. 

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання» та здобула 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри 

економіки та управління персоналом. 

Нагороджена грамотами і дипломами МОН України, НАПН України; є дійсним 

членом (академіком) міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я 

«МАКБЕЗ»; брала участь у міжнародних проектах ТЕМПУС, «Лідери освітніх ініціатив», 

«Інший – не гірший», «Вектор успіху» та ін. У 2016 р. входила до групи тренерів ДВНЗ 

УМО НАПН України та проводила тренінги для держслужбовців рангу «А» в 

Національному агенстві з питань державної служби України за темою «Сучасне лідерство: 

новий підхід до державного управління». 

Т. І. Бурлаєнко входила до складу робочої групи з розроблення університетського 

стандарту спеціальності «Дорадництво»; здійснила укладання програм профільних 

дисциплін з цієї спеціальності та їх методичного забезпечення, про що є відповідний 

документ про інтелектуальну власність. Входила до складу робочої групи з розроблення 

освітньо-професійних програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу», 

«Соціальна робота». 

Опублікувала більше 50 наукових праць, серед яких – статті у провідних фахових й 

науко-метричних виданнях, монографії, навчальний посібник, методичні рекомендації, 

енциклопедичний словник (у співавторстві), робочі програми тощо. Викладає профільні 

дисципліни: «Фінанси, гроші та кредит», «Гроші та кредит», «Публічне адміністрування», 

«Страхування», «Організація праці менеджера», «Експертиза освітніх ініціатив» та 

«Економіко-правові основи діяльності педагога-дорадника». 

 

Сфера наукових інтересів та напрями досліджень: 

 

- формування економічної компетентності майбутніх фахівців; 

- ігрові технології в навчальному процесі; 

- lifelong learning – навчання протягом життя; 

- навчання людей старшого віку; 

- педагогічна кваліметрія. 
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3. Головні наукові проблеми підрозділу 

 

Головними науковими проблемами підрозділу є: 

1) структура та організація трудового потенціалу сільських територій; формування 

та розподіл фінансових ресурсів підприємств (І. В. Хлівна); 

2) кваліметричні вимірювання конкурентоспроможності персоналу; економічна 

компетентність; наукові основи дисертаційних досліджень (О. Л. Ануфрієва); 

3) міжнародна економіка,  зовнішньоекономічна діяльність,  державне регулювання 

економіки (О. А. Брусенцева); 

4) формування економічної компетентності майбутніх фахівців; ігрові технології в 

навчальному процесі; lifelong learning – навчання протягом життя; навчання людей 

старшого віку; кейс-менеджмент; педагогічна кваліметрія (Т. І. Бурлаєнко); 

5) розвиток економіки та сфери управління підприємствами, підвищення 

конкурентоспроможності промислового комплексу України, методології стратегічного 

управління ресурсним потенціалом підприємств та регіональних комплексів 

(Т. Г. Вяткіна); 

6) діяльність комерційних банків щодо впровадження нових банківських продуктів  

(О. А. Іванилова); 

7) економіка праці та соціально-трудові відносини (Т. В. Мельник); 

8) еколого-економічні основи розвитку АПК України (А. П. Михайлов); 

9) управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників системи 

післядипломної освіти (М. Е. Морозова); 

10) роль бухгалтерського обліку в удосконаленні системи управління 

підприємством (О. В. Мурашко); 

11) управління організаційним розвитком (Л. М. Савчук); 

12) інновації у викладанні економічних дисциплін (О. Г. Постоєва). 

 

4. Категорії слухачів, яких обслуговує кафедра 

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту забезпечує підготовку 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання та другого 

(магістерського) рівня заочної форми навчання. 

 

5. Головні наукові праці провідних науковців кафедри 

 

Головними науковими працями працівників кафедри є: 

 

2010 р. 

 

Навчальний посібник 

Бурлаєнко Т. І. Основи страхування для менеджерів: навч.-метод. посіб. / 

Т. І. Бурлаєнко, О. Г. Семеньков // НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 

2010. – 106 с. – 4,42 друк. арк. 

 

Монографія 

Хлівна І. В. Вплив інтеграційних процесів на регіональні особливості трудового 

потенціалу агросфери / І. В. Хлівна //  Підвищення конкурентоспроможності виробництва 

в умовах організаційно-економічних трансформацій: кол. наук. монографія / за ред. Н. О. 

Лисенко. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»). –  2010. – С. 19–21. – 0,13 

друк. арк. 
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Методичні рекомендації 

1. Морозова М. Е. Мова ділових паперів : метод. рек. / М. Е. Морозова // НАПН 

України, ДВНЗ «Ун-т менедж. Освіти» ; упоряд. Є. Р. Чернишова. – Київ, 2010. – 60 с. – 

2,5 друк. арк.  

2. Морозова М. Е. Технології управління професійним розвитком науково-

педагогічних працівників (для керівників системи освіти) : метод. рек. / М. Е. Морозова // 

НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології. – Київ, 2011. – 32 с. – 

1,33 друк. арк. 

 

2011 р. 

 

Навчальні програми 

1. Брусєнцева О. А. Комплексна практика з фаху для студентів напряму 

підготовки «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: програма / 

О. А. Брусєнцева, М. С. Діденко. – Київ: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 

2011. – 24 с. – 1,0 друк. арк. 

2. Морозова М. Е. Управління професійним розвитком науково-педагогічних 

працівників (для керівників системи освіти): спецкурс-практикум / М. Е. Морозова // 

НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології. – Київ, 2011. – 52 с. – 

2,17 друк. арк. 

3. Морозова М. Е. Технології управління професійним розвитком науково-

педагогічних працівників: спецкурс (для керівників системи освіти) / М. Е. Морозова // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т менедж. та психології. – Київ, 2011. – 

32 с. – 1,33 друк. арк. 

4. Морозова М. Е. Мова ділових паперів: спецкурс / М. Е. Морозова; 

Є. Р. Чернишова // НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ, 2011. – 40 с. – 1,67 друк. арк. 

5. Непочатенко О. О. Страхування: навч. посіб. / О. О. Непочатенко, В. І. Гайдай, 

І. В. Хлівна. – Умань, 2011. – 258 с. – 10,75 друк. арк. 

 

2012 р. 

 

Навчальний посібник 

Ануфрієва О. Л. Основи наукових досліджень: підручник / В. І. Саюк, 

О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – Київ : 

Педагогічна думка, 2012. – 144 с. – 6,0 друк. арк. 

 

Монографія 

Хлівна І. В. Фермерство як підприємницьке соціально-економічне середовище 

зайнятості в агросфері / І.В. Хлівна // Конкурентоспроможність підприємств – основа 

конкурентоспроможної економіки країни: Колективна наукова монографія / За наук. ред. 

к. е. н., доц. Н. О. Лисенко. – Київ : АНФ ГРУП, 2012. – С. 110–116. – 0,29 друк. арк. 

 

Програма з дисципліни 

Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою 

(комплект дидактичних матеріалів): навч. програми дисциплін та спецкурси / В. І. Саюк, 

О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – Київ : 

Педагогічна думка, 2012. – 164 с. – 6,83 друк. арк. 

 

2013 р. 

 

Монографії 

1. Іванилова О. А. Кредитування сільського господарства: теорія, практика, 
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механізми / О. А. Іванилова., Л. В. Антонова, О. А. Ковтун [та ін.]. – Миколаїв : 

ЧДУ ім. Петра Могили. – Запоріжжя : ТОВ «Плюс 73», 2013. – 160 с. – 6,67 друк. арк. 

2. Хлівна І. В. Територіальна структура та організація трудового потенціалу 

агросфери: теорія, методологія, практика: монографія / І. В. Хлівна. – Миколаїв : 

ФОП Швець В. Д. – 2013. – 372 с. – 15,5 друк. арк. 

 

Програми з дисциплін 

1. Ануфрієва О. Л. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Мікроекономіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» / О. Л. Ануфрієва ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ, 2013. – 16 с. – 0,67 друк. арк. 

2. Ануфрієва О. Л. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Макроекономіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» / О. Л. Ануфрієва ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ, 2013. – 16 с. – 0,67 друк. арк. 

 

2014 р. 

 

Навчальні посібники 

1. Ануфрієва О. Л. Підприємницька діяльність: навч. посіб. / О. Л. Ануфрієва, 

Т. Г. Пальчевська, Г. М. Лагоцька ; за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. – Івано-Франківськ: 

Лілея НВ, 2014. – 304 с. – 12,67 друк. арк. 

2. Іванилова О. А. Гроші і кредит / О. А. Іванилова, О. А. Ковтун. – Черкаси : 

СУЕМ. 2014. – 29 с. – 1,21 друк. арк. 

3. Іванилова О. А. Страховий менеджмент / О. А. Іванилова. – Черкаси : 

СУЕМ, 2014. – 26 с. – 1,08 друк. арк. 

4. Облік і аудит: навч. посіб. / Д. А. Гладкий, І. В. Хлівна. – Умань, 2014. – 

398 с. – 16,58 друк. арк. 

 

Монографії 

1. Дмитренко Г. А. Людиноцентрична система державного управління в 

Україні: утопія чи шанс: кол. монографія / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, 

Т. І. Бурлаєнко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Київ : ДКС Центр, 2014. – 240 с. – 

10,0 друк. арк. 

2. Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських 

господарств: монографія / О. О. Непочатенко, І. В. Хлівна , Л. В. Транченко [та ін.]. – 

Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2014. – 285 с. – 11,88 друк. арк. 

 

Програми з дисциплін 

1. Мурашко О. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни 

«Міжнародна економіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка праці» денна та заочна форми навчання / О. В. Мурашко. – Київ : 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України. – 2014. – 16 с. – 0,67 друк. арк. 

2. Мурашко О. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни  

«Облік та аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

0306 «Менеджмент» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» денна та 

заочна форми навчання / О. В. Мурашко. – Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» 

НАПН України. – 2014. – 37 с. – 1,54 друк. арк. 

3. Мурашко О. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни  

«Управлінський облік» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

0306 «Менеджмент» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» заочна форми 
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навчання / О. В. Мурашко. – Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2014. –

19 с. – 0,79 друк. арк. 

4. Мурашко О. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни 

«Податкова система» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

0306 «Менеджмент» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» денна та 

заочна форми навчання / О. В. Мурашко. – Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» 

НАПН України. – 2014. – 17 с. – 0,71 друк. арк. 

5. Шевчик О. Г. Інноваційний менеджмент: робоча програма навчальної  

дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки 

8.03050501 «Управління персоналом та економка праці» / О. Г. Шевчик // НАПН України, 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2014. – 11 с. – 0,46 друк. арк. 

 

Інше 

Освіта дорослих: енциклопедичний словник / Г. А. Дмитренко, Т. І. Бурлаєнко, 

М. Е. Морозова, О. Л. Ануфрієва [та ін.] , за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; 

упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна ; ред. рада: В. Г. Кремень, 

Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова [та ін.]. – Нац. акад. пед. наук України, нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України [та ін.]. – Київ : Основа, 2014. – 496 с. – 20,67 друк. арк. 

 

2015 р. 

 

Навчальні посібники 

1. Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного 

розвитку шкіл для керівників шкіл України: електронний навч. посіб. для підготовки 

магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та спеціальністю 

«Управління проектами», слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівників навчальних 

закладів / З. В. Рябова, М. Е. Морозова [та ін.] ; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, 

Франца Фреха // Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – 245 с. – 10,21 

друк. арк. 

2. Дмитренко Г. А. Управління персоналом організації з використанням 

переваг синергізму: навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Г. Шевчик, Я. А. Лукьянчук [та ін.] ; 

за заг. ред. Г. А. Дмитренка. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 

162 с. – 6,75 друк. арк. 

3. Гладкий Д. А. Облік і аудит: навч. посіб. / Д. А. Гладкий, І. В. Хлівна. – 

Умань, 2015. – 398 с. – 16,58 друк. арк. 

 

Монографія 

Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та 

педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті: кол. монографія / 

Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, М. Е. Морозова [та ін.] ; за наук. ред. 

Є. Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 296 с. – 12,33 друк. арк. 

 

Програми з дисциплін 

1. Ануфрієва О. Л. Методи кваліметричної оцінки в управлінні: програма 

нормативної навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка 

праці» / О. Л. Ануфрієва // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 

32 с. – 1,75 друк. арк. 

2. Бурлаєнко Т. І. Підготовка викладачів до використання ігрових форм 

навчання при роботі зі студентами спеціальності «Управління персоналом та економіка 
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праці» та «Менеджмент організацій і адміністрування»: спецкурс / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 18 с. – 0,8 друк. арк. 

3. Бурлаєнко Т. І. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни 

«Фінанси, гроші та кредит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка праці» денна та заочна форми навчання. / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 17 с. – 0,71 друк. арк. 

4. Бурлаєнко Т. І. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни  

«Фінансовий менеджмент» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму 

0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка праці» заочна форми навчання. / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 18 с. – 0,75 друк. арк. 

5. Бурлаєнко Т. І. Публічне адміністрування: програма нормативної навч. 

дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 32 с. – 1,75 друк. арк. 

6. Бурлаєнко Т. І. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни 

«Організація підприємницької діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

0306 «Менеджмент» зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій» заочна форми 

навчання. / Т. І. Бурлаєнко // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 

17 с. – 0,71 друк. арк. 

7. Бурлаєнко Т. І. Управління трудовими ресурсами: програма нормативної 

навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 56 с. – 2,6 друк. арк. 

8. Морозова М. Е. Технології системи управління персоналом: спецкурс / 

М. Е. Морозова // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 48 с. – 2,0 

друк. арк. 

9. Морозова М. Е. Технологія управління персоналом: програма нормативної 

навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / М. Е. Морозова // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 32 с. – 1,75 друк. арк. 

10. Морозова М. Е. Мотивація персоналу: програма нормативної навч. 

дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / М. Е. Морозова // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 35 с. – 1,8 друк. арк. 

11. Морозова М. Е. Аудит персоналу: програма нормативної навч. дисципліни 

та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація 

«Управління персоналом та економіка праці» / М. Е. Морозова // НАПН України, 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 35 с. – 1,8 друк. арк. 

12. Шевчик О. Г. Управління інноваціями: робоча програма навчальної  

дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» / О. Г. Шевчик // Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» 

НАПН України. – Режим доступу: http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-

upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya/ 

2015. – 11 с. – 0,46 друк. арк. 

http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya/
http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya/
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13. Шевчик О. Г. Бізнес-планування: робоча програма навчальної  дисципліни  

для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

6.030505 «Управління персоналом та економка праці» / О. Г. Шевчик // Київ : ДВНЗ «Ун-т 

менедж. освіти» НАПН України. – Режим доступу: http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-

ekonomiki-ta-upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-

zabezpechennya/. 2015. – 11 с. – 0,46 друк. арк. 

14. Шевчик О. Г. Бізнес-планування організації: робоча програма навчальної  

дисципліни  для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

6.030601 «Менеджмент» / О. Г. Шевчик // Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» 

НАПН України. – Режим доступу: http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-

upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya. 

2015. – 11 с. – 0,46 друк. арк. 

15. Шевчик О. Г. Інноваційний розвиток підприємства: програма нормативної 

навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 

051 «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / 

О. Г. Шевчик // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 32 с. – 

1,75 друк. арк. 

16. Шевчик О. Г. Менеджмент персоналу: синергетичний аспект: програма 

нормативної навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 

051 «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / 

О. Г. Шевчик // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 28 с. – 

1,2 друк. арк. 

17. Савчук Л. М. Консалтинг: програма навч. дисципліни та робоча навч. 

програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Управління 

персоналом та економіка праці» / Л. М. Савчук // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ, 2015. – 24 с. – 1,0 друк. арк.  

18. Савчук Л. М. Корпоративна культура в управлінні організацією: програма 

нормативної навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 

051 «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / 

Л. М. Савчук // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 24 с. – 

1,0 друк. арк. 

19. Савчук Л. М. Ділова етика : програма навч. дисципліни та робоча навч. 

програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Управління 

персоналом та економіка праці» / Л. М. Савчук // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ, 2015. – 24 с. – 1,0 друк. арк. 

 

Програми з вступних випробувань 
1. Програма фахового вступного випробування для вступників на заочну 

форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» з галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Якість, 

стандартизація та сертифікація» / І. В. Хлівна, Т. І. Бурлаєнко, Л. М. Савчук [та ін.] // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 18 с. – 0,7 друк. арк. 

2. Хлівна І. В., Бурлаєнко Т. І., Глушман Т. М. Програма фахового вступного 

випробування (співбесіда) для вступників на денну та заочну форму навчання для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» 

http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya
http://mp.umo.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-ta-upravlinnya-personalom/disciplini-ta-%D1%97x-navchalno-metodichne-zabezpechennya
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(термін навчання 1р. 6м.) / І. В. Хлівна, Т. І. Бурлаєнко, Т. М. Глушман // НАПН України, 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 19 с. – 0,8 друк. арк. 

3. Хлівна І. В. Програма фахового вступного випробування для вступників на 

денну та заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» з галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 

«Управління персоналом та економіка праці» / І. В. Хлівна, Т. І. Бурлаєнко, 

Т. М. Глушман // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 19 с. – 

0,8 друк. арк. 

 

Методичні рекомендації 
1. Бурлаєнко Т. І. Використання ігрових форм навчання при вивченні 

економічних дисциплін для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка 

праці» й «Менеджмент організацій і адміністрування»: метод. рек. / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2015. – 66 с. – 2,75 друк. арк. 

2. Бурлаєнко Т. І. Використання ігрових форм навчання при вивченні 

економічних дисциплін: метод. рек. / Т. І. Бурлаєнко // НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 

менеджменту освіти» . – Київ, 2015. – 64 с. – 2,67 друк. арк. 

3. Морозова М. Е. Методичні рекомендації до творчих та практичних завдань 

з дисципліни «Мотивація персоналу» / М. Е. Морозова ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – 

Київ : Інститут обдарованої  дитини, 2015. – 76 с. – 3,45 друк. арк. 

4. Морозова М. Е. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Мотивація персоналу»: для студентів за напрямом 

підготовки бакалавр 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 60030601 

«Менеджмент» та магістрів 8.0305051 «Управління персоналом та економіка праці», 

8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / М. Е. Морозова. – Київ : 

ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти» НАПН України. 2015 – 24 с. – 1,0 друк. арк. 

 

2016 р. 

 

Навчальні посібники 
1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст: навч. посіб. / 

Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. ред. 

Дмитренка Г. А.). – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. –336 с. – 14 друк. арк. 

2. Бурлаєнко Т. І. Педагогічне дорадництво / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій / 

Комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів: навч. посіб. – Київ, 

2016. – С. 24–49. – 1,04 друк. арк. 

3. Страхування: навч. посіб. / І. В. Хлівна, Н. П. Резнік, Л. В. Транченко [та 

ін.]. // Київський Міжнародний університет. – Київ, 2016. – 260 с. – 16 друк. арк. 

 

Програми з дисциплін 

1. Брусєнцева О. А. Глобальна економіка: програма нормативної навчальної 

дисципліни та робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05  «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / О. А. Брусєнцева // НАПН 

України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 44 с. – 1,8 друк. арк. 

2. Брусєнцева О. А. Теорія організацій: програма нормативної навчальної 

дисципліни та робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / О. А. Брусєнцева // НАПН 

України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 51 с. – 2,2 друк. арк. 

3. Брусєнцева О. А. Економічна безпека: програма нормативної навчальної 

дисципліни та робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 
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галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / О. А. Брусєнцева. // НАПН 

України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 34 с. – 1,5 друк. арк. 

4. Бурлаєнко Т. І. Організація праці менеджера: програма нормативної навч. 

дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / Т. І. Бурлаєнко // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 32 с. – 1,75 друк. арк. 

5. Іванилова О. А. Соціальне страхування: програма нормативної навч. 

дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / О. А. Іванилова // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 30 с. – 1,7 друк. арк. 

6. Мурашко О. В. Соціальна відповідальність: програма нормативної 

навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 

051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» / 

О. В. Мурашко // НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 

2016. – 30 с. – 1,5 друк. арк.  

 

Методичні рекомендації 

Алейнікова О. В. Макроекономіка: методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання з галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація 

«Управління персоналом та економіка праці» / О. В. Алейнікова, О. А. Іванилова // 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2016. – 28 с. – 1,17 друк. арк. 

 

2017 р. 

 

Монографії 
1. Культура цільового управління в національній системі освіті: гуманістичний 

контекст: кол. монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; 

за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк, 2017. – 412 с. – 17,17 друк. арк. 

2. Вяткіна Т. Г. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу 

економічного розвитку / Т. Г. Вяткіна, П. С. Вяткін, Ю. В. Глівінська – Київ : Київський 

міжнародний університет, 2017. –  278 с. – 11,58 друк. арк. 

3. Дмитренко Г. А. Концептуальні та технологічні засади підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі модернізації: 

монографія / Г. А. Дмитренко, І. В. Хлівна. – 10 друк. арк. (Подано до друку). 

 

 

 

 

6. Зв’язки з регіонами України 

 

Працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту залучені до 

наукового співробітництва на регіональному рівні, щорічно беруть участь у різних 

всеукраїнських наукових масових заходах. 

Відповідно до договору про наукове співробітництво № 01/12 від 21.01.2013 р., 

укладеного між  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Харківською медичною 

академією післядипломної освіти, 11–12 березня 2017 р. в м. Харкові відбулося розширене 

спільне засідання кафедр педагогіки, філософії та мовної підготовки, менеджменту в 
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охороні здоров’я  ХМАПО та кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. 

Перший день зустрічі було присвячено обговоренню актуальних питань щодо 

проблеми створення дружнього бізнес-середовища на ринку медичних та освітніх послуг. 

Наступного дня відбувся  методологічний семінар на тему «Засоби пізнання особистості в 

контексті відповідності професії менеджера», в якому в on-line режимі брали участь 

колеги з різних регіонів України. Представниками кафедри також було обговорено 

перспективні напрями подальшої співпраці та продовження дружніх стосунків між двома 

професійними колективами. 

30 травня 2017 р. представники кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту: доц. Савчук Л. М., доц. Бурлаєнко Т. І., ст. викладач Брусєнцева О. А. взяли 

участь у Всеукраїнському  семінарі «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на 

засадах клієнтоорієнтованого підходу», який проводила Українська Асоціація з розвитку 

менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) та Київський національний університет 

технологій та дизайну. 

Учасники Семінару ознайомилися з сучасними тенденціями щодо забезпечення 

якості у системі вищої освіти, трендами у реалізації якісної освіти з позиції сучаcного 

українського бізнесу, новітніми підходами та стандартами щодо управління якістю в 

освітніх установах, маркетингово-моніторинговими та соціально-психологічними 

дослідженнями в системі внутрішнього забезпечення якості ВНЗ; обговорили український 

та зарубіжний досвід забезпечення якості освітньої діяльності через призму стратегії 

розвитку ВНЗ, основні вимоги до постачальників послуг у сфері неформальної освіти та 

тренінгів, незалежну сертифікацію як інструмент підвищення якості та 

конкурентоспроможності освітнього закладу. 

Окремим напрямом діяльності Кафедри на регіональному рівні є організація та 

участь у міжуніверситетських студентських олімпіадах.  

14 квітня 2017 р. за підтримки МОН України на базі Національного університету 

біоресурсів та природокористування відбулось відкриття ІV Всеукраїнської олімпіади з 

менеджменту серед молоді, у якій брали участь близько 80 учасників з 16 університетів 

України, зокрема студенти ІІІ курсу нашого університету: Кододова Ольга та Морозова 

Катерина (наукові наставники: М. Е. Морозова, доцент кафедри економіки, 

підприємництві та менеджменту, та Т. І. Бурлаєнко, доцент кафедри економіки, 

підприємництві та менеджменту). 

Захід, який вже вдруге проходив у стінах НУБіП, відбувався у межах Глобального 

проекту «Молодіжний творчий рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ», що традиційно організовує 

Міжнародна гільдія професіоналів якості спільно з Клубом лідерів якості країн 

Центральної та Східної Європи. Кододова Ольга, студентка ІІІ курсу групи УПБ-14-Д1 

ННІМП ДВНЗ «УМО», стала призером в номінації «Практики і методи менеджменту». 

14 грудня 2017 р. викладачами кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту було організовано участь студентів ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» в Першому міжвузівському логістично-економічному батлі між студентами 

Черкаського державного технологічного університету та студентами ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти». 

 

7. Міжнародні зв’язки та участь працівників кафедри у міжнародних проектах 

 

Міжнародна діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту. 

Викладачі кафедри є учасниками міжнародних проектів. Морозова Марина 

Едуардівна є учасником Українсько-Австрійського проекту «Формування компетенцій з 

проектного менеджменту для інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України» 
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(січень 2014 – листопад 2015 рр.), Ануфрієва Оксана Леонідівна – у рамках Канадсько-

українського проекту «Навички для працевлаштування» (2015–2016 рр.). 

24–25 вересня 2016 р. доцент, кандидат педагогічних наук Бурлаєнко Тетяна 

Іванівна у складі делегації українських науковців ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» брала участь у XIІ міжнародній науковій конференції «Освіта – історія та 

сьогодення», яка відбулася  в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові  в Інституті 

Педагогіки (м. Ченстохова, Республіка Польща). 

10–17 грудня 2016 р. професор, доктор економічних наук Хлівна Ірина Вікторівна 

та доцент, кандидат педагогічних наук Бурлаєнко Тетяна Іванівна взяли участь у робочій 

групі на міжнародному рівні з питань впровадження методу «Кейс-менеджменту» в 

освітній простір УМО. 

Деякі праці викладачів кафедри надруковані в іноземних наукових виданнях – 

Польща, Словаччина, США (Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко). 

У 2017 р. науково-педагогічні працівники кафедри були учасниками організації та 

проведення двох міжнародних науково-практичних конференцій: 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів та аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 

(м. Київ, 30 березня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

Співорганізаторами заходу виступили Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові 

(Республіка Польща), Іnternationalacademyofsocial-economicsciences (Грузія), Інститут 

технологій університету Онтаріо – UOIT (Канада), Казахський національний університет 

імені аль-Фарабі (Республіка Казахстан), Міжнародний університет «МІТСО» (Республіка 

Білорусь), Запорізька державна інженерна академія (Україна), Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) і Zolocheinternationalschool 

(Україна). Почесними гостями Конференції були БОНК Зигмунт, проректор з питань 

розвитку Академії ім. Яна Длугоша, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща); 

МАЛОЛЕПШИ Елігіуш, декан відділу педагогіки Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові, 

доктор хабілітований, професор (Республіка Польща), РЕДЗІНСЬКИЙ Казімеж, директор 

Інституту педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), МІРОВСЬКА 

Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я в Академії імені 

Яна Длугоша в Ченстохові (Польща),  

Результативність: висвітлено питання інноваційного прориву у сфері суспільних 

наук, співробітництва в освітньому просторі, оновлено стратегію розвитку ВНЗ у напрямі 

їх переорієнтації на методологічні центри у відкритому освітньому просторі, які 

спрямовані на підтримку й розвиток освітніх потреб студентів; розглянуто технологію 

кейс-менеджменту, що забезпечуватиме свободу волевиявлення освітніх потреб студента 

та підвищуватиме демократичні основи у викладацькому процесі; посилено обсяг 

міждисциплінарних досліджень, які створять основу для взаємообміну науковців й 

практиків різних сфер знань;   започатковано практику студентсько-викладацьких обмінів 

та стажування між ВНЗ які входять до Європейського освітнього простору. 

2. ІX міжнародна науково-практична конференція «Значення людського потенціалу 

в регіональному розвитку», яка відбулася в Східно-Європейському агентстві розвитку 

(EEDA) (м. Подгайська, Республіка Словаччина, 09–10 листопада 2017 р. ). 

Результативність: висвітлено теоретичні і практичні проблеми значення людського 

потенціалу в регіональному розвитку, а саме: загострення міжнародної конкуренції, 

утвердження у розвинених країнах «нової економіки», розвиток якої базується на знаннях 

та інноваціях, зумовлює усвідомлення того, що пошук невикористаних резервів, 

оптимальних шляхів для ефективного довгострокового розвитку країн слід вести у 

площині визнання теорії людського капіталу та реального запровадження її провідних 

положень у практику ринкових перетворень; актуальність і розроблення концепції 

багатофакторного управління людським капіталом, основою якої має бути визнання у 
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програмних документах людського капіталу як вирішального ресурсу економічного 

зростання. 

 

8. Наукові проблеми кафедри на перспективу 

Наукові дослідження з проблеми методології та теорії управління соціально-

економічними процесами є фундаментальними. На кафедрі економіки, підприємництва та 

менеджменту розроблено новий підхід до управління соціально-економічними системами 

(цілісно-діяльнісний), що дає змогу інтегрувати системний, ситуаційний та процесний 

підходи до управління. Також розроблено когнітивні і змістовні моделі для проведення 

діагностики і перетворення безпосередніх соціально-економічних процесів як явищ 

життєдіяльності людей: від появи різноманітних потреб до їх задоволення. 

Напрями наукової перспективи: 

1. Історія економічних вчень. 

2. Сучасний стан світової економіки і міжнародних економічних відносин. 

3. Правове регулювання соціально-економічних відносин. 

4. Взаємовплив макро-і мікроекономічнихпроцесів. 

5. Фінансова і податкова система сучасних ринкових відносин. 

6. Економічні проблеми народонаселення і демографія. 

7. Основні принципи, методи і технології сучасного маркетингу. 

8. Теорія управління економічними системами. 

9. Інноваційні підходи в сучасному менеджменті. 

10. Актуальні питання економіки праці та управління персоналом. 

11. Управління якістю як важливий фактор економічної стабільності. 

12. Використання технологій тайм-менеджменту як спосіб ефективного управління 

часом керівника. 

На кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту організовано роботу 

щорічних наукових і методичних семінарів. Кафедра є ініціатором і організатором 

науково-практичних семінарів та круглих столів з актуальних проблем економіки та 

управління. 

Щороку проводиться перший етап студентської олімпіади, після проходження 

якого студенти спеціальності«Менеджмент» мають право брати участь у другому етапі на 

базі інших ВНЗ України. 

У травні щороку проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Наука і молодь: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін». 

На базі кафедри доцільно організувати науково-дослідний центр студентів і 

молодих вчених «Перспектива» з метою розгортання системних досліджень для 

вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону і країни, з використанням 

сучасних наукових методів, моделей і технологій, а також з метою підвищення 

ефективності наукових досліджень і створення умов для кваліфікаційного використання 

інноваційних технологій в навчальному процесі, активізації наукових досліджень 

викладачів і студентів. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри економіки, підприємництва 

та менеджменту                                                                                                Т. І. Бурлаєнко 
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