
Група забезпечення освітньо-професійної програми 

Менеджмент 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин 

з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

Акуліч Надія 

Ігорівна 
ВНЗ «Київський 

університет 

ринкових 

відносин». 

Спеціальність: 

публічне 

управління та 

адміністрування 

Кваліфікація: 

магістр 

публічного 

управління та 

адміністрування 

2021 р. 

- Теорія 

організації  

(18 год.) 
Економіка 

підприємства 

(26 год.) 

 

 

5 років 

Черевко 

Валентина 

Петрівна 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут, УВ 

1992р. 

Спеціальність: 

російська мова і 

література та 

іноземна мова 

Кваліфікація: 

Вчитель 

російської мови і 

літератури та 

іноземної мови. 

Кандидат 

психологічних  наук 

Спеціальність: 

педагогічна та 

вікова психологія  

Доцент кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

 

Комунікаційна 

діяльність (24 

год.) 

Основи 

психології (24 

год) 

Етика ділового 

спілкування (24 

год) 

27 років 

Левківський 

Іван 

Богданович 

ПВНЗ «Київський 

міжнародний 

університет»  

2019 р. 

Спеціальність: 

Публічне 

управління та 

адміністрування. 

Кваліфікація: 

магістр з 

публічного 

управління та 

адміністрування 

- Менеджмент (24 

год) 

Організаційна 

культура (24 

год) 

5 років 

Ланіна Оксана Київський - Інформаційні 18 років 



Віталіївна державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка 

1990р. 

Спеціальність: 

прикладна 

математика, 

Кваліфікація: 

математик 

Міжрегіональна 

академія 

управління 

персоналом 

2006 р. 

Спеціальність: 

Адміністративний 

менеджмент 

Кваліфікація: 

магістр 

адміністративного 

менеджменту 

системи та 

технології в 

менеджменті 

організації 

(інформатика, 

технології) (30 

год) 

Електронна 

комерція (24 

год) 

Богославець 

Олексій 

Ігорович 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка 

1986 р. 

Спеціальність : 

математика 

Кваліфікація: 

викладач 

математик 

Кандидат 

економічних наук 

Спеціальність: 

економіко-

математичне 

моделювання 

Доцент кафедри 

графіки 

Вища 

математика (24 

год) 

Статистика (24 

год) 

25 років 

Кулік Анна 

Володимирів-

на 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет 

Спеціальність:  

Товарознавство та 

комерційна 

діяльність 

Кваліфікація: 

магістр 

товарознавства, 

товарознавця, 

2009 р. 

Кандидат 

економічних наук за 

спеціальністю 

08.00.04 Економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності). 2013 р. 

Доцент кафедри 

управління та 

адміністрування, 

2022 р. 

Основи 

підприємницької 

діяльності (24  

год) 

 

16 років 

Лопатенко 

Людмила 

Олександрівна 

Київський 

автомобільно-

дорожній 

інститут, 1970 р. 

Спеціальність: 

будівельні і 

дорожні машини і 

обладнання 

Кваліфікація: 

інженер-механік 

 

- Організація 

закупівель та 

продажу (24 год) 

Організаційна 

культура () 

28 років 

Уваровський Національний - Організація 5 років 



Руслан 

Дмитрович 

технічний 

університет 

України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені 

Ігоря 

Сікорського» 

Спеціальність: 

Менеджмент 

Кваліфікація: 

Магістр з 

менеджменту 

2018 р. 

виробництва (26 

год) 

Рогачов Юрій 

Миколайович 

Таврійський 

національний 

університет ім. 

В.І. Вернадського 

Спеціальність: 

Правознавство 

Кваліфікація: 

юрист-спеціаліст 

2000р. 

Кандидат 

юридичних наук  

Спеціальність: 

12.00.07 
Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

 

Трудове право 

(26 год) 
9 років 

Юрковська 

Лідія 

Геннадіївна 

ВНЗ 

«Національна 

академія 

управління» 

Спеціальність: 

Правознавство 

Кваліфікація: 

юрист 

2003 р. 

 

ВНЗ 

«Національна 

академія 

управління» 

Спеціальність: 

Фінанси 

Кваліфікація: 

магістр з 

фінансового 

менеджменту 

2004 р. 

- Комерційне 

право (26 год) 

7 років 

Матвієнко 

Роман 

Олександрович 

Міжрегіональна 

академія 

управління 

персоналом 

Спеціальність: 

облік і аудит 

Кваліфікація: 

бухгалтер 

2000 р. 

Кандидат 

економічних наук 

Спеціальність: 

08.00.05 -  

Розміщення 

продуктивних сил та 

регіональна 

економіка 

Доцент кафедри 

менеджменту 

Регіональна 

економіка (26 

год) 

23 роки 

Римаренко Ігор 

Васильович 
Український 

державний 

педагогічний 

- Історія України 

(190 год) 

Історія 

24 роки 



університет ім. 

Драгоманова  

1995 р. 

Спеціальність: 

історія і 

правознавство  

Кваліфікація: 

вчитель історії і 

правознавства 

української 

культури (36) 

Основи 

ораторського 

мистецтва (18 

год) 

Левкіська 

Галина 

Петрівна 

Житомирський 

державний 

педагогічний 

інститут ім 

І.Франка 

Спеціальність 

українська мова і 

література 

Кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

та літератури 

1977 р. 

- Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(20 год) 

Етика ділового 

спілкування (24 

год) 

Діловодство (38 

год) 

32 роки 

Козійчук 

Оксана 

Григорівна 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка  

Спеціальність:  

Картографія 

Кваліфікація:  

Картограф. 

Викладач 

географії 1996 р. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

Спеціальність: 

Управління 

навчальним 

закладом 

Кваліфікація: 

керівник 

підприємства, 

установи, 

організації (у 

сфері освіти та 

виробничого 

навчання) 2012р. 

Кандидат 

педагогічних наук 

2021 р. 

Соціологія (18  

год) 

Політологія (24  

год) 

Основи 

філософських 

знань (24  год) 

20 років 

 


