
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ 

 

ПІБ викладача Посада Структурни

й підрозділ, 

у якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію викладача 

Стаж 

науко

во-

педаг

огічно

ї 

робот

и 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОП  

Обґрунтування 

І.  ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Половинська 

Віта 

Віталіївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

кафедра 

міжнародни

х відносин 

та туризму 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Історія; кваліфікація – 

магістр історії, викладач 

історії, вчитель 

суспільствознавства); 

науковий ступінь: 

кандидат історичних наук 

(07.00.01 Історія 

України). 

6 
Історія 

України 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Історія; 

кваліфікація – магістр історії, 

викладач історії, вчитель 

суспільствознавства); 

науковий ступінь: кандидат 

історичних наук (07.00.01 

Історія України); рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. 

Чебанова 

Ольга 

Євгенівна 

Професор 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

кафедра 

соціальних 

комунікацій 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Російська мова та 

література; кваліфікація 

– викладач російської 

мови та літератури);  

науковий ступінь: 

кандидат філологічних 

41 

Історія 

української 

культури 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Російська мова 

та література; кваліфікація – 

викладач російської мови та 

літератури);  

науковий ступінь: кандидат 

філологічних наук (10.00.01  

Російська мова та література); 



наук (10.00.01  Російська 

мова та література); 

 вчене звання: доцент 

кафедри зарубіжної 

літератури. 

 вчене звання: доцент кафедри 

зарубіжної літератури. 

Стажування: Київський 

міжнародний університет; 

довідка про стажування від 

30.04.2016 р. на тему: 

«Удосконалення курсу 

«Історія української 

культури» з точки зору 

розвитку проблем 

культурології як сучасної 

фундаментальної 

дисципліни»; рівень наукової 

і професійної активності 

засвідчено 7 показниками. 

Зінченко 

Ольга 

Зіновіївна 

Доцент 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

загального 

мовознавства 

 

кафедра 

слов’янсько

ї філології 

та 

загального 

мовознавст

ва 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і  

література та мова і 

література (російська); 

кваліфікація – вчитель 

української мови, 

української та зарубіжної 

літератур 

загальноосвітньої школи 

другого та третього 

ступенів і  вчителя 

російської мови 

загальноосвітньої школи 

першого, другого та 

7 

Українська 

мова за проф. 

спрям. 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Українська мова і  

література та мова і 

література (російська); 

кваліфікація – вчитель 

української мови, української 

та зарубіжної літератур 

загальноосвітньої школи 

другого та третього ступенів і  

вчителя російської мови 

загальноосвітньої школи 

першого, другого та третього 

ступенів); науковий ступінь: 

кандидат філологічних наук 

(10.01.01 Українська 



третього ступенів); 

науковий ступінь: 

кандидат філологічних 

наук (10.01.01 Українська 

література). 

література); рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 6 показниками. 

Шарко Олег 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

психології та 

педагогіки  

 

кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Філософія; кваліфікація – 

філософ. Викладач ВНЗ. 

Науковий співробітник. 

Експерт із суспільно-

політичних питань); 

науковий ступінь: 

кандидат філософських 

наук (09.00.06 – Логіка). 

4 Філософія 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Філософія; 

кваліфікація – філософ. 

Викладач ВНЗ. Науковий 

співробітник. Експерт із 

суспільно-політичних питань); 

науковий ступінь: кандидат 

філософських наук (09.00.06 

– Логіка); рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 6 показниками. 

Тимошенко 

Ірина 

Борисівна 

Викладач 

кафедри 

германських 

мов та 

перекладу 

кафедра 

германськи

х мов та 

перекладу 
Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова 

освіта: спеціальність 

Переклад (англійська 

мова); кваліфікація – 

філолог, перекладач-

референт, перекладач 

англійської та німецької 

мов). 

10 Іноземна мова 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність Переклад 

(англійська мова); 

кваліфікація – філолог, 

перекладач-референт, 

перекладач англійської та 

німецької мов); Стажування: 

Українсько-арабський Інститут 

міжнародних відносин та 

лінгвістики імені Аверроеса; 

довідка про стажування від 

02.06.2015 р.; тема: «Переклад. 

Англійська мова»; 



рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Тимошенко 

Ірина 

Борисівна 

Викладач 

кафедри 

германських 

мов та 

перекладу 

кафедра 

германськи

х мов та 

перекладу 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Переклад (англійська 

мова); кваліфікація – 

філолог, перекладач-

референт, перекладач 

англійської та німецької 

мов). 

10 

Іноземна мова 

для 

економістів 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Переклад 

(англійська мова); 

кваліфікація – філолог, 

перекладач-референт, 

перекладач англійської та 

німецької мов); Стажування: 

Українсько-арабський Інститут 

міжнародних відносин та 

лінгвістики імені Аверроеса; 

довідка про стажування від 

02.06.2015 р.; тема: «Переклад. 

Англійська мова»; 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Крупеня Ірина 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

туризму 

кафедра 

міжнародни

х відносин 

та туризму 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Зовнішня політика; 

кваліфікація – магістр 

зовнішньої політики); 

науковий ступінь: 

кандидат політичних 

наук (23.00.04 Політичні 

проблеми міжнародних 

систем та глобального 

розвитку). 

8 Політологія 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Зовнішня 

політика; кваліфікація – 

магістр зовнішньої політики); 

науковий ступінь: кандидат 

політичних наук (23.00.04 

Політичні проблеми 

міжнародних систем та 

глобального розвитку); 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 



Барбасов 

Сергій 

Олександрови

ч 

Викладач 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізика; 

кваліфікація – фізик, 

вчитель фізики, основ 

інформатики, 

астрономії і безпеки 

життєдіяльності). 

9 

Основи 

екології та 

безпека 

життєдіяльнос

ті 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізика; кваліфікація – фізик, 

вчитель фізики, основ 

інформатики, астрономії і 

безпеки життєдіяльності). 

Стажування: Київський 

міжнародний університет; 

довідка про стажування від 

21.10.2016 р.; тема: 

«Управління безпекою 

життєдіяльності та охороною 

навколишнього природного 

середовища»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 4 показниками. 

Устяк Наталія 

Володимирівн

а 

Доцент 

кафедри 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

 кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Науковий ступінь: 

кандидат історичних 

наук (07.00.07 –  Історія 

науки й техніки). 

8 
Цивільна 

оборона 

Науковий ступінь: кандидат 

історичних наук (07.00.07  

Історія науки й техніки); 

Стажування: Державний 

університет інфраструктури і 

технологій; довідка про 

стажування від 23.11.2018 р.; 

тема: «Інформаційне 

забезпечення та 

функціонування єдиної 

державної системи охорони 

праці та цивільного 

захисту»;  член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти по 

відділенню теорії освіти, 



науки, техніки; рівень наукової 

і професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

Устяк Наталія 

Володимирівн

а 

Доцент 

кафедри 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Науковий ступінь: 

кандидат історичних 

наук (07.00.07 –  Історія 

науки й техніки). 

8 Охорона праці 

Науковий ступінь: кандидат 

історичних наук (07.00.07 – 

Історія науки й техніки); 

Стажування: Державний 

університет інфраструктури і 

технологій; довідка про 

стажування від 23.11.2018 р.; 

тема: «Інформаційне 

забезпечення та 

функціонування єдиної 

державної системи охорони 

праці та цивільного 

захисту»;  член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти по 

відділенню теорії освіти, 

науки, техніки; рівень наукової 

і професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

Опанасюк 

Віталій 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Менеджмент 

організацій; кваліфікація 

– магістр управління 

бізнесом); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.01 – Економічна 

теорія). 

 

16 
Політична 

економія 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Менеджмент 

організацій; кваліфікація – 

магістр управління бізнесом); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.01 – 

Економічна теорія). 

Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про 

стажування від 26.10.2019 р.; 

тема: «Стратегічне 



маркетингове управління 

портфелем бізнесів»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Могилевська 

Ольга 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту  

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит; 

кваліфікація – 

економіст по 

фінансовій роботі); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності));  

вчене звання: доцент 

кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

 

18 

Мікроекономі

ка і 

макроекономі

ка 

Обґрунтування дисципліни 
«Мікроекономіка і 
макроекономіка»: 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит; кваліфікація – 

економіст по фінансовій 

роботі); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності));  

вчене звання: доцент кафедри 

економіки підприємництва, 

менеджменту. 

Стажування: Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана; сертифікат про 

підвищення кваліфікації від 

01.06.2017 р.;  тема: 

«Європейські бізнес-практики 

корпоративної соціальної 

відповідальності»; Київський 

міжнародний університет; 

сертифікат про підвищення 



кваліфікації від 01.03.2018 р.; 

тема: «Підприємницький 

STARТUP. Технології роботи з 

клієнтами; формування бізнес-

моделі майбутньої компанії»; 

WSB, Poland, Certificate ; 

19.04.2019 р.; тема: «Marketing 

management of the industrial 

business structure in the context 

of globalization»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 14 

показниками. 

Опанасюк 

Віталій 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Менеджмент 

організацій; кваліфікація 

– магістр управління 

бізнесом); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.01 – Економічна 

теорія). 

 

16 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Менеджмент 

організацій; кваліфікація – 

магістр управління бізнесом); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.01 – 

Економічна теорія). 

Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про 

стажування від 26.10.2019 р.; 

тема: «Стратегічне 

маркетингове управління 

портфелем бізнесів»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Дьомічев 

Костянтин 

Едуардович 

Доцент 

кафедри 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність : 

10 
Вища 

математика 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність : Математика; 



(за 

сумісництвом) 

 

комп’ютерних 

наук 

Математика; 

кваліфікація – 

математика, викладач 

математики); науковий 

ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 

– Математичне 

моделювання та 

обчислювальні методи). 

кваліфікація – математика, 

викладач математики); 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 – 

Математичне моделювання 

та обчислювальні методи). 

Стажування: Akademia WSB; 

довідка про стажування з 

07.07.2018 р. по 08.06.2018 р.; 

тема: «Implementation of 

Information and Communicative 

Technologies in the Educational 

Process»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 7 показниками. 

Дьомічев 

Костянтин 

Едуардович 

(за 

сумісництвом) 

 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність : 

Математика; 

кваліфікація – 

математика, викладач 

математики); науковий 

ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 

Математичне 

моделювання та 

обчислювальні методи). 

10 

Теорія 

ймовірностей 

і математична 

статистика 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Математика; 

кваліфікація – математика, 

викладач математики); 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 

Математичне моделювання 

та обчислювальні методи). 

Стажування: Akademia WSB; 

довідка про стажування з 

07.07.2018 р. по 08.06.2018 р.; 

тема: «Implementation of 

Information and Communicative 

Technologies in the Educational 

Process»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 7 показниками. 



Дьомічев 

Костянтин 

Едуардович 

(за 

сумісництвом) 

 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність : 

Математика; 

кваліфікація – 

математика, викладач 

математики); науковий 

ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 

Математичне 

моделювання та 

обчислювальні методи). 

10 

Економіко-

математичне 

моделювання 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Математика; 

кваліфікація – математика, 

викладач математики); 

науковий ступінь: кандидат 

технічних наук (01.05.02 

Математичне моделювання 

та обчислювальні методи). 

Стажування: Akademia WSB; 

довідка про стажування з 

07.07.2018 р. по 08.06.2018 р.; 

тема: «Implementation of 

Information and Communicative 

Technologies in the Educational 

Process»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 7 показниками. 

Вовченко 

Олександр 

В’ячеславович 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Захист інформації в 

комп’ютерних системах 

та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); 

науковий ступінь: 

кандидат технічних наук 

(05.13.05 Комп’ютерні 

системи та компоненти) 

 

7 

Економічна 

інформатика 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Захист 

інформації в комп’ютерних 

системах та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); науковий 

ступінь: кандидат технічних 

наук (05.13.05 Комп’ютерні 

системи та компоненти); 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

центральний інститут 



післядипломної педагогічної 

освіти; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації; тема: 

«Викладачі-тьютори 

(організатори) дистанційного 

навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»; 

08.06.2015 р.; 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Мягкова 

Ольга 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Облік і аудит; 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту; 
спеціальність – 
банківська справа; 
кваліфікація – спеціаліст 
з банківської справи); 
науковий ступінь: 
кандидат наук з 
державного управління 
(25.00.02 – Механізми 
державного управління); 
вчене звання: доцент 
кафедри економіки та 
менеджменту.  

 

13 

Статистика 

Обґрунтування дисципліни 
«Статистика»: кваліфікація 
відповідно до спеціальності 
(базова освіта: спеціальність: 
Облік і аудит; кваліфікація – 
магістр з обліку і аудиту; 
спеціальність – банківська 
справа; кваліфікація – 
спеціаліст з банківської 
справи); науковий ступінь: 
кандидат наук з державного 
управління (25.00.02 – 
Механізми державного 
управління); вчене звання: 
доцент кафедри економіки та 
менеджменту.  
Стажування: Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України; кафедра статистики 
та економічного аналізу;  
довідка про стажування від 
28.11.2019 р.; тема: 
«Методологія статистичного 



дослідження економічних 
процесів у фінансовій 
системі»; рівень наукової і 
професійної активності 
засвідчено 6 показниками. 

Ткаченко 

Олександр 

Валерійович  

Доцент  

кафедри 

теоретичних 

та приватно-

правових 

дисциплін 

кафедра 

теоретични

х та 

приватно-

правових 

дисциплін 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Правознавство; 

кваліфікація – юрист); 

науковий ступінь: 

кандидат юридичних 

наук (12.00.12 – 

Філософія права); вчене 

звання: доцент кафедри 

теорії держави і права, 

адміністративного та 

фінансового права. 
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Право 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: 

Правознавство; кваліфікація – 

юрист); науковий ступінь: 

кандидат юридичних наук 
(12.00.12 – Філософія права); 

вчене звання: доцент кафедри 

теорії держави і права, 

адміністративного та 

фінансового права. 

Стажування: Університет 

Данубіус  (м. Сладковічево, 

Словацька Республіка); 

науково-педагогічне 

стажування від 28.12.2016 р.; 

тема: «Інноваційні освітні 

технології: досвід 

Європейського Союзу та його 

впровадження в процес 

підготовки юристів» за фахом 

«Юридичні науки»;  рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

ІІ.  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 



Могилевська 

Ольга 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит; 

кваліфікація – 

економіст по 

фінансовій роботі); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.04 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності));  

вчене звання: доцент 

кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

 

18 
Економіка 

підприємства 

Обґрунтування дисципліни 
«Економіка підприємства»: 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит; кваліфікація – 

економіст по фінансовій 

роботі); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.04 Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)); вчене звання: 

доцент кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

Стажування: Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана; сертифікат про 

підвищення кваліфікації від 

01.06.2017 р.;  тема: 

«Європейські бізнес-практики 

корпоративної соціальної 

відповідальності»; Київський 

міжнародний університет; 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 01.03.2018 р.; 

тема: «Підприємницький 

STARТUP. Технології роботи 

з клієнтами; формування 

бізнес-моделі майбутньої 

компанії»; рівень наукової і 



професійної активності 

засвідчено 14 показниками. 

Опанасюк 

Віталій 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Менеджмент 

організацій; кваліфікація 

– магістр управління 

бізнесом); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.01 Економічна 

теорія). 

 

 

16 

Менеджмент і 

маркетинг 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Менеджмент 

організацій; кваліфікація – 

магістр управління бізнесом); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.01 

Економічна теорія). 

Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про 

стажування від 26.10.2019 р.; 

тема: «Стратегічне 

маркетингове управління 

портфелем бізнесів»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Голуб 

Владислав 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит, 

програма – 

«Банківський 

менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08 Фінанси, 

грошовий обіг і кредит). 

12 

Гроші та 

кредит 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит, програма – 

«Банківський менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.08 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит). 

Стажування: Європейська 

асоціація економістів; довідка 

про стажування від 27.10.2019 



 р.;   тема: «Типологія загроз 

фінансовій безпеці суб’єктів 

підприємницької 

діяльності»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

Голуб 

Владислав 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит, 

програма – 

«Банківський 

менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08 Фінанси, 

грошовий обіг і кредит). 

 

   12 

Фінанси 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит, програма – 

«Банківський менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.08 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит). 

Стажування: Європейська 

асоціація економістів; довідка 

про стажування від 27.10.2019 

р.;   тема: «Типологія загроз 

фінансовій безпеці суб’єктів 

підприємницької діяльності»; 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Могилевська 

Ольга 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит; 

кваліфікація – 

економіст по 

фінансовій роботі); 

18 

Фінанси 

підприємств  

Обґрунтування дисципліни 
«Фінанси підприємств»: 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит; кваліфікація – 

економіст по фінансовій 



науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.04 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)); вчене 

звання: доцент кафедри 

економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

 

роботі); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.04 Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)); вчене звання: 

доцент кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

Стажування: Науково-

дослідний інститут 

економічного розвитку; 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 27.10.2019 р. за 

напрямом: «Економіка. Теорія 

і практика управління: 

комерціалізація наукових 

досліджень університетів. 

Опанування новітніх 

технологій викладання 

фахових дисциплін з 

економіки, менеджменту та 

фінансів. Законодавство 

України про вищу освіту. 

Організація дипломного 

проектування, переддипломної 

та виробничої практики 

здобувачів вищої освіти. 

Організація діяльності 

кафедри»; 

WSB, Poland, Certificate; 

19.04.2019 р.; тема: «Marketing 

management of the industrial 



business structure in the context 

of globalization»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 14 

показниками. 

Основні публікації: 

Могилевська О.Ю. Фінанси 

підприємств: курс лекцій. 

Київ. КиМУ, 2019.  85 с; 

Могилевська О.Ю. 

Планування і прогнозування 

фінансової діяльності 

підприємства. Сучасні 

питання економіки і права: зб. 

наук. праць КиМУ. Київ, 2016. 

№ 1–2. С. 25–30; 150–151; 

Могилевська О.Ю., Резнік 

Н.П., Cлободяник А.М.  

Біржовий фінансовий ринок 

України: проблеми і 

перспективи розвитку: 

монографія. Київ. КиМУ, 2017.  

262 с. 

 

Домбровська 

Тетяна 

Миколаівна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність – 

облік і аудит; 

кваліфікація – 

спеціаліст з обліку та 

аудиту); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

9 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність – облік і аудит; 

кваліфікація – спеціаліст з 

обліку та аудиту); науковий 

ступінь: кандидат економічних 

наук (08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами 



(08.00.09 – 

бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності)). 

економічної діяльності)); 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Маклаков 

Сергій 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Економіка підприємства; 
кваліфікація – 
економіст); Черкаська 
Академія Менеджменту; 
науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук (08.00.07 – 
демографія, економіка 
праці, соціальна 
економіка і політика). 

 

11 

Бюджетна 

система 

Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Економіка 
підприємства; кваліфікація – 
економіст); Черкаська 
Академія Менеджменту; 
науковий ступінь: кандидат 
економічних наук (08.00.07 – 
демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і 
політика);  

Стажування: Прилуцька міська 

Рада;  довідка про стажування 

від 28.11.2019 р.; тема: 

«Розвиток бюджетних 

відносин у сучасних умовах 

організації і функціонування 

бюджетної системи»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. 

Мхітарян 

Олена 

Євгенівна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Маркетинг; кваліфікація 

– магістр з 

маркетингового 

менеджменту); науковий 

17 

Світова 

економіка 

Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Маркетинг; 
кваліфікація – магістр з 
маркетингового 
менеджменту); науковий 
ступінь: кандидат 
економічних наук (08.00.02  



ступінь: кандидат 

економічних наук 
(08.00.02  Світове 

господарство і 

міжнародні економічні 

відносини). 

Світове господарство і 
міжнародні економічні 
відносини); рівень наукової і 
професійної активності 
засвідчено 7 показниками. 

Виноградчий 

Віктор 

Іванович 

Професор 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.04 Економіка та 

управління  

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)); вчене 

звання: доцент кафедри 

міжнародних 

економічних відносин. 

18 

Національна 

економіка 

Науковий ступінь: доктор 

економічних наук (08.00.04 

Економіка та управління  

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)); 

вчене звання: доцент кафедри 

міжнародних економічних 

відносин. Стажування: 

Науково-дослідний інститут 

економічного розвитку; 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 27.10.2019 р. за 

напрямом: «Економіка. 

Міжнародні економічні 

відносини. Світове 

господарство. Світова 

економіка. Опанування 

новітніх технологій 

викладання фахових 

дисциплін з міжнародної 

економічної діяльності та 

світової економіки. 

Законодавство України про 

вищу освіту. Організація 

дипломного проектування, 

переддипломної та виробничої 

практики здобувачів вищої 



освіти. Організація діяльності 

структурного підрозділу 

вищого навчального закладу»; 

Київський міжнародний 

університет; довідка про 

стажування 01.11.2018 р.; тема: 

«Опанування новітніх методів 

викладання фахових 

дисциплін з економіки»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 7 

показниками. 

Мягкова 

Ольга 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Облік і аудит; 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту; 
спеціальність – 
банківська справа; 
кваліфікація – спеціаліст 
з банківської справи); 
науковий ступінь: 
кандидат наук з 
державного управління 
(25.00.02 – Механізми 
державного 
управління); вчене 
звання: доцент кафедри 
економіки та 
менеджменту.  

 

13 

Податкова 

система  

Обґрунтування дисципліни 
«Податкова система»: 
Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Облік і аудит; 
кваліфікація – магістр з обліку 
і аудиту; спеціальність – 
банківська справа; 
кваліфікація – спеціаліст з 
банківської справи); науковий 
ступінь: кандидат наук з 
державного управління 
(25.00.02 – Механізми 
державного управління); 
вчене звання: доцент кафедри 
економіки та менеджменту.  
Стажування: Київський 
міжнародний університет;  
довідка про стажування від 
02.04.2015 р.; тема: 
«Методологія викладання 
дисциплін фінансово-



бухгалтерського обліку та 
аудиту»; рівень наукової і 
професійної активності 
засвідчено 6 показниками. 

Сисоєв 

Олексій 

Володимиров

ич 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності  

(спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр 

бізнес-адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.03  

Економіка та 

управління 

національним 

господарством). 

 

10 

Банківська 

система 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності  (спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр бізнес-

адміністрування); науковий 

ступінь: кандидат економічних 

наук (08.00.03  Економіка та 

управління національним 

господарством);  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. 

Ремига Юлія 

Сергіївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Логістика; 

кваліфікація –  

менеджер (управитель) 

з логістики); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.04 – Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)); 

12 

Страхування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Логістика; 

кваліфікація –  менеджер 

(управитель) з логістики); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.04 – 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)); 

вчене звання: доцент кафедри 

економіки підприємництва, 

менеджменту. Стажування: 

Університет у Домброві 

Гурнічій (WSB University, 



вчене звання: доцент 

кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

Польща); довідка про 

стажування від 23.03.2018 р.; 

тема: «International practice in 

insurance system». Wyzsza 

Szkola Bankowa we Wroclawiu; 

Certificate of Attendance; 

28.04.2017 р.;  тема: «Marketing 

Management»;  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 11 

показниками. Основні 

публікації: 

Ремига Ю.С. Проблеми 

забезпечення безпеки доставки 

вантажів в умовах зростаючих 

ризиків. Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія: 

Міжнародні економічні 

відносини та світове 

господарство. Випуск 4. 

Ужгород, 2015. С.137–140; 

Remyha Yu.S., Tyrpak M.O. 

Cargo insurance: to be or not to 

be in logistics activity? Тези 

доповідей міжнародної 

науково-практичної 

конференції [“Integration of 

Business Structures: Strategies 

and Technologies”], Part II, 

10.09.2017. Tbilisi, Georgia: 

Baltija Publishing. рр. 186-189. 



Момот 

Олександр 

Михайлович 

 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в 

управлінні банками); 

науковий ступінь: доктор 

економічних наук 

(08.00.08 Гроші, 

фінанси і кредит); вчене 

звання: доцент кафедри 

фінансової політики, 

грошового обігу і 

кредиту. 

13 

Фінансовий 

аналіз 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в управлінні 

банками); науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.08 Гроші, фінанси і 

кредит); вчене звання: доцент 

кафедри фінансової 

політики, грошового обігу і 

кредиту. Стажування: 

Entrepreneurship Development 

Institute of India; ITEC Trening 

programe; довідка про 

стажування від 06.12.2017 р.; 

тема: «SME Banking and 

Financial Services»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 

ІІ.І. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Тимошенко 

Ірина 

Борисівна 

Викладач 

кафедри 

германських 

мов та 

перекладу 

кафедра 

германськи

х мов та 

перекладу 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Переклад (англійська 

мова); кваліфікація – 

філолог, перекладач-

референт, перекладач 

англійської та німецької 

мов) 

10 

Іноземна мова 

(за 

проф.спрямув

анням) 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Переклад 

(англійська мова); 

кваліфікація – філолог, 

перекладач-референт, 

перекладач англійської та 

німецької мов); Стажування: 

Українсько-арабський Інститут 

міжнародних відносин та 

лінгвістики імені Аверроеса; 



довідка про стажування від 

02.06.2015 р.; тема: «Переклад. 

Англійська мова»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Мягкова 

Ольга 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Облік і аудит; 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту; 
спеціальність – 
банківська справа; 
кваліфікація – спеціаліст 
з банківської справи); 
науковий ступінь: 
кандидат наук з 
державного управління 
(25.00.02 – Механізми 
державного управління); 
вчене звання: доцент 
кафедри економіки та 
менеджменту.  

 

13 

Фінансова 

статистика 

Обґрунтування дисципліни 
«Фінансова статистика»: 
Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Облік і аудит; 
кваліфікація – магістр з обліку 
і аудиту; спеціальність – 
банківська справа; 
кваліфікація – спеціаліст з 
банківської справи); науковий 
ступінь: кандидат наук з 
державного управління 
(25.00.02 – Механізми 
державного управління); вчене 
звання: доцент кафедри 
економіки та менеджменту.  
Стажування: Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України; кафедра статистики 
та економічного аналізу;  
довідка про стажування від 
28.11.2019 р.; тема: 
«Методологія статистичного 
дослідження економічних 
процесів у фінансовій 
системі»; рівень наукової і 



професійної активності 
засвідчено 6 показниками. 

Момот 

Олександр 

Михайлович 

 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в 

управлінні банками); 

науковий ступінь: доктор 

економічних наук 

(08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит); вчене 

звання: доцент кафедри 

фінансової політики, 

грошового обігу і 

кредиту. 

13 

Фінансовий 

ринок 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в управлінні 

банками); науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит); вчене звання: доцент 

кафедри фінансової політики, 

грошового обігу і кредиту. 

Стажування: Entrepreneurship 

Development Institute of India; 

ITEC Trening programe; довідка 

про стажування від 06.12.2017 

р.; тема: «SME Banking and 

Financial Services»; рівень 



наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 

Момот 

Олександр 

Михайлович 

 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в 

управлінні банками); 

науковий ступінь: доктор 

економічних наук 

(08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит); вчене 

звання: доцент кафедри 

фінансової політики, 

грошового обігу і 

кредиту. 

13 

Фінансова 

діяльність 

суб'єктів 

підприємницт

ва 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в управлінні 

банками); науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.08 – Гроші, фінанси і 

кредит); вчене звання: доцент 

кафедри фінансової політики, 

грошового обігу і кредиту. 

Стажування: Entrepreneurship 

Development Institute of India; 

ITEC Trening programe; довідка 

про стажування від 06.12.2017 

р.; тема: «SME Banking and 

Financial Services»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 

Виноградчий 

Віктор 

Іванович 

Професор 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.04 Економіка та 

управління  

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)); вчене 

звання: доцент кафедри 

міжнародних 

економічних відносин. 

18 

Регіональна 

економіка 

Науковий ступінь: доктор 

економічних наук (08.00.04 

Економіка та управління  

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)); 

вчене звання: доцент кафедри 

міжнародних економічних 

відносин. Стажування: 

Київський міжнародний 

університет; довідка про 



стажування 01.11.2018 р.; тема: 

«Опанування новітніх 

методів викладання фахових 

дисциплін з економіки»; 
рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 7 

показниками. 

Момот 

Олександр 

Михайлович 

 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в 

управлінні банками); 

науковий ступінь: доктор 

економічних наук 

(08.00.08  Гроші, 

фінанси і кредит); вчене 

звання: доцент кафедри 

фінансової політики, 

грошового обігу і 

кредиту 

13 

Фінанси 

зарубіжних 

корпорацій 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з обліку 

та аудиту в управлінні 

банками); науковий ступінь: 

доктор економічних наук 

(08.00.08  Гроші, фінанси і 

кредит); вчене звання: доцент 

кафедри фінансової політики, 

грошового обігу і кредиту. 

Стажування: Entrepreneurship 

Development Institute of India; 

ITEC Trening programe; довідка 

про стажування від 06.12.2017 

р.; тема: «SME Banking and 

Financial Services»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 

Могилевська 

Ольга 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит; 

кваліфікація – 

економіст по 

18 

Підприємницт

во і малий 

бізнес  

Обґрунтування дисципліни 
«Підприємництво і малий 
бізнес»: 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 



фінансовій роботі); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.04 

Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)); вчене 

звання: доцент кафедри 

економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

 

кредит; кваліфікація – 

економіст по фінансовій 

роботі); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.04 Економіка та 

управління підприємствами 

(за видами економічної 

діяльності)); вчене звання: 

доцент кафедри економіки 

підприємництва, 

менеджменту. 

Стажування: Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана; сертифікат про 

підвищення кваліфікації від 

01.06.2017 р.;  тема: 

«Європейські бізнес-практики 

корпоративної соціальної 

відповідальності»; Київський 

міжнародний університет; 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації від 01.03.2018 р.; 

тема: «Підприємницький 

STARТUP. Технології роботи 

з клієнтами; формування 

бізнес-моделі майбутньої 

компанії»; WSB, Poland, 

Certificate;   19.04.2019 р.; тема: 

«Marketing management of the 

industrial business structure in 

the context of globalization»; 

рівень наукової і професійної 



активності засвідчено 14 

показниками. 

Кулакевич 

Тетяна 

Василівна 

Викладач 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

кафедра 

психології 

та 

педагогіки 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Психологія; 

кваліфікація – психолог). 

16 

Конфліктологі

я 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Психологія; 

кваліфікація – психолог). 

Стажування: Київський 

міжнародний університет; 

довідка про стажування від 

01.11. 2016 р.; тема: 

«Психологічні методи 

ефективної взаємодії в 

професійній діяльності»; 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. 

Голуб 

Владислав 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит, 

програма – 

«Банківський 

менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08  Фінанси, 

грошовий обіг і кредит). 

 

12 

Фінансова 

безпека 

суб’єктів 

підприємницт

ва 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит, програма – 

«Банківський менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.08  

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит). 

Стажування: Європейська 

асоціація економістів; довідка 

про стажування від 27.10.2019 

р.;   тема: «Типологія загроз 

фінансовій безпеці суб’єктів 

підприємницької 



діяльності»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

 

 

Вовченко 

Олександр 

В’ячеславович 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Захист інформації в 

комп’ютерних системах 

та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); 

науковий ступінь: 

кандидат технічних наук 

(05.13.05 Комп’ютерні 

системи та компоненти) 

7 

Інформаційні 

системи і 

технології у 

фінансах 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Захист 

інформації в комп’ютерних 

системах та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); науковий 

ступінь: кандидат технічних 

наук (05.13.05 Комп’ютерні 

системи та компоненти). 

Стажування: Національна 

академія педагогічних наук 

України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації від 

08.06.2015 р.; тема: 

«Викладачі-тьютори 

(організатори) дистанційного 

навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»;  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Опанасюк 

Віталій 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

кафедра 

економіки, 

підприємни

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

16 Обґрунтуванн

я 

господарських 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Менеджмент 



підприємницт

ва, 

менеджменту 

цтва, 

менеджмен

ту 

Менеджмент 

організацій; кваліфікація 

– магістр управління 

бізнесом); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.01 Економічна 

теорія). 

 

рішень та 

оцінювання 

ризиків 

організацій; кваліфікація – 

магістр управління бізнесом); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.01 

Економічна теорія). 

Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про 

стажування від 26.10.2019 р.; 

тема: «Стратегічне 

маркетингове управління 

портфелем бізнесів»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Домбровська 

Тетяна 

Миколаівна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – 

спеціаліст з обліку та 

аудиту); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.09  

Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економічної 

діяльності)). 

9 

Внутрішній 

аудит у 

фінансових 

установах 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – спеціаліст з 

обліку та аудиту); науковий 

ступінь: кандидат економічних 

наук (08.00.09  

Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами 

економічної діяльності)); 
рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Савченко Леся  

Анатоліївна  

Професор 

кафедри 

публічно-

правових 

дисциплін 

кафедра 

публічно-

правових 

дисциплін 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Правознавство; 

кваліфікація – юрист); 

25 

Фінансове 

право 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: 

Правознавство; кваліфікація 

– юрист); науковий ступінь: 



науковий ступінь: доктор 

юридичних наук 

(12.00.07 Теорія 

управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове 

право). 

доктор юридичних наук 

(12.00.07 Теорія управління; 

адміністративне право і 

процес; фінансове право.). 

Стажування: Akademia WSB 

(Poland, Dabrowa Górnicza); 

Certificate of competence in 

«Legal Regulation of 

Education Activity»; 

08.06.2018 р.; 

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 11 

показниками. 

Опанасюк 

Віталій 

Віталійович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Менеджмент 

організацій; кваліфікація 

– магістр управління 

бізнесом); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.01 Економічна 

теорія). 

 

16 

Бізнес-

планування 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Менеджмент 

організацій; кваліфікація – 

магістр управління бізнесом); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.01 

Економічна теорія). 

Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про 

стажування від 26.10.2019 р.; 

тема: «Стратегічне 

маркетингове управління 

портфелем бізнесів»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Момот 

Олександр 

Михайлович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

кафедра 

економіки, 

підприємни

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

13 Фінансово-

економічні 

аспекти 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 



 підприємницт

ва, 

менеджменту 

цтва, 

менеджмен

ту 

Облік і аудит; 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в 

управлінні банками); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08  Гроші, 

фінанси і кредит); вчене 

звання: доцент кафедри 

фінансової політики, 

грошового обігу і 

кредиту. 

банківської 

справи 

кваліфікація – магістр з 

обліку та аудиту в управлінні 

банками); науковий ступінь: 

кандидат економічних наук 

(08.00.08  Гроші, фінанси і 

кредит); вчене звання: доцент 

кафедри фінансової політики, 

грошового обігу і кредиту. 

Стажування: Entrepreneurship 

Development Institute of India; 

ITEC Trening programe; довідка 

про стажування від 06.12.2017 

р.; тема: «SME Banking and 

Financial Services»; рівень 

наукової і професійної 

активності засвідчено 8 

показниками. 

Сисоєв 

Олексій 

Володимиров

ич 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності  

спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр 

бізнес 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.03 

Економіка та 

управління 

національним 

господарством). 
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Банківські 

операції 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності  спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр бізнес 

адміністрування); науковий 

ступінь: кандидат економічних 

наук (08.00.03 Економіка та 

управління національним 

господарством);  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. 



Вовченко 

Олександр 

В’ячеславович 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерних 

наук 

 

кафедра 

комп’ютерн

их наук 

 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Захист інформації в 

комп’ютерних системах 

та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); 

науковий ступінь: 

кандидат технічних наук 

(05.13.05 Комп’ютерні 

системи та 

компоненти). 
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Інформаційні 

системи і 

технології у 

банківській 

сфері 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Захист 

інформації в комп’ютерних 

системах та мережах; 

кваліфікація – інженер 

системотехнік); науковий 

ступінь: кандидат технічних 

наук (05.13.05 Комп’ютерні 

системи та компоненти). 

Стажування: Національна 

академія педагогічних наук 

України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти; свідоцтво про 

підвищення кваліфікації від 

08.06.2015 р.; тема: 

«Викладачі-тьютори 

(організатори) дистанційного 

навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»;  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Сисоєв 

Олексій 

Володимиров

ич 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності 

(спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр 

бізнес-

адміністрування); 

науковий ступінь: 
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Фінансове 

моделювання 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (спеціальність: 

Банківська справа; 

кваліфікація – магістр 

бізнес-адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.03 

Економіка та управління 



кандидат економічних 

наук (08.00.03 

Економіка та 

управління 

національним 

господарством). 

 

національним 

господарством);  

рівень наукової і професійної 

активності засвідчено 6 

показниками. Основні 

публікації: Сисоєв О.В. Огляд 

методів прогнозування 

фінансового стану 

підприємства на 

основі економетричних 

моделей // Матеріали ХХІІ 

Міжнародної науково–

практичної конференції 

професорсько-викладацького 

складу «Україна між Заходом і 

Сходом: реалії та 

перспективи». Київ: КиМУ, 

2017. С. 79–83; Сисоєв О.В. 

Економетрична оцінка 

прибутку підприємства, як 

показника для 

індикативного планування // 

Матеріали ХХІІІ Міжнародної 

науково–практичної 

конференції професорсько-

викладацького складу 

«Формування європейських 

стандартів, цінностей та 

безпекового простору – 

стратегічний напрям 

української держави». Київ: 

КиМУ, 2018. С. 161–165. 

 



Голуб 

Владислав 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит, 

програма – 

«Банківський 

менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08 Фінанси, 

грошовий обіг і кредит). 
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Економічна 

безпека 

суб’єктів 

підприємницт

ва 

 

 

 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит, програма – 

«Банківський менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.08 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит). 

Стажування: Європейська 

асоціація економістів; довідка 

про стажування від 27.10.2019 

р.;   тема: «Типологія загроз 

фінансовій безпеці суб’єктів 

підприємницької 

діяльності»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

 

Домбровська 

Тетяна 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Облік і аудит; 

кваліфікація – спеціаліст 

з обліку та аудиту); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.09 

Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за 
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Фінансовий 

облік у банках 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Облік і аудит; 

кваліфікація – спеціаліст з 

обліку та аудиту); науковий 

ступінь: кандидат економічних 

наук (08.00.09 

Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами 

економічної діяльності)); 
рівень наукової і професійної 



видами економічної 

діяльності)) 

активності засвідчено 5 

показниками. 

Демченко 

Андрій 

Михайлович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Економіка 
підприємства; 
кваліфікація – економіст-
правознавець); науковий 
ступінь: кандидат 
економічних наук 
(08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит). 
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Управління 

фінансовими 

ризиками 

Кваліфікація відповідно до 
спеціальності (базова освіта: 
спеціальність: Економіка 
підприємства; кваліфікація – 
економіст-правознавець); 
науковий ступінь: кандидат 
економічних наук (08.00.08 – 
Гроші, фінанси і кредит); 
рівень наукової і професійної 
активності засвідчено 4 
показниками. 

Мхітарян 

Олена 

Євгенівна 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Маркетинг; кваліфікація 

– магістр з 

маркетингового 

менеджменту); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук 

(08.00.02  Світове 

господарство і 

міжнародні економічні 

відносини). 
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Валютне 

регулювання 

та контроль 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Маркетинг; 

кваліфікація – магістр з 

маркетингового 

менеджменту); науковий 

ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.02  

Світове господарство і 

міжнародні економічні 

відносини); рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 7 показниками. 

Голуб 

Владислав 

Миколайович 

Доцент 

кафедри 

економіки, 

підприємницт

ва, 

менеджменту 

кафедра 

економіки, 

підприємни

цтва, 

менеджмен

ту 

Кваліфікація відповідно 

до спеціальності (базова 

освіта: спеціальність: 

Фінанси і кредит, 

програма – 

«Банківський 
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Фінансова 

аналітика 

банківського 

ринку 

Кваліфікація відповідно до 

спеціальності (базова освіта: 

спеціальність: Фінанси і 

кредит, програма – 

«Банківський менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 



менеджмент»; 

кваліфікація – магістр 

ділового 

адміністрування); 

науковий ступінь: 

кандидат економічних 

наук (08.00.08 Фінанси, 

грошовий обіг і кредит). 

 

ділового адміністрування); 

науковий ступінь: кандидат 

економічних наук (08.00.08 

Фінанси, грошовий обіг і 

кредит). 

Стажування: Європейська 

асоціація економістів; довідка 

про стажування від 27.10.2019 

р.;   тема: «Типологія загроз 

фінансовій безпеці суб’єктів 

підприємницької 

діяльності»; рівень наукової і 

професійної активності 

засвідчено 5 показниками. 

 

 


