ФА К УЛ ЬТ Е Т М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У
Підготовка фахівців за напрямом «Менеджмент» проводиться на факультеті менеджменту, який з 2004 р. входить
до складу Інституту економіки та управління Хмельницького національного університету.
Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих
фахiвцiв, які здатні приймати обґрунтовані рішення щодо
управління персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможні забезпечити ефективне функціонування національної економіки.
Місія факультету — підготувати студентів для здійснення ефективного менеджменту у різних галузях суспільного
виробництва, розвивати здібності оригінально та творчо
мислити. Навчання фахівців на факультеті менеджменту
здійснюється за новим (2010) галузевим стандартом вищої
освіти України, який передбачає галузь знань «Менеджмент
і адміністрування», напрям підготовки «Менеджмент» за
спеціальностями «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також за спеціальністю «Управління
інноваціною діяльністю».
Забезпечення якісної вищої освіти передбачає можливість отримання студентами факультету освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра з менеджменту (4 роки), магістра з
менеджменту (за професійним спрямуванням) (1,5 роки),
магістра з управління інноваційною діяльністю (1,5 роки),
магістра із зовнішньоекономічної діяльності (1,5 роки).
Факультет має потужний кадровий потенціал, високий
науково-методичний та педагогічний рівень, який дає змогу реалізовувати навчальні програми згідно із сучасними
вимогами до освітньої і фахової підготовки. У локальній
мережі створене модульне середовище для навчання за
всіма дисциплінами, які необхідні для підготовки менеджерів. Використовується фонд сучасної бібліотеки (близько
585 254 томів вітчизняної та зарубіжної літератури з
профілю), є затишний гуртожиток та спорткомплекс.
Сфера діяльності випускника: підприємства легкої, харчової промисловості, машинобудівної та будівельної галузі,
гуртова та роздрібна торгівля, побутове обслуговування,
готельне господарство, туристичні агенції, консалтингові

фірми, сфера обслуговування, митні установи; державні
структури, вищі навчальні заклади.
Більшість випускників факультету за доволі короткий
час роблять успішну професійну кар’єру і входять до молодої
економічної і політичної еліти України. Багато з них очолюють різні підприємства або входять до топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.
Майбутня ефективна управлінська діяльність менеджера
досягається на факультеті шляхом оптимального поєднання
теоретичної і практичної підготовки, яку здійснюють викладачі трьох кафедр факультету: менеджменту; економіки та менеджменту промислових підприємств; ділової іноземної мови.

Відзнаки наукових досягнень студентів кафедри менеджменту

Науково-методичний семінар кафедри менеджменту

Кафедра менеджменту
Створена у 2001 р. на базі кафедри економіки підприємства. Першим завідувачем була призначена д. е. н., проф.
Любов Іванівна Федулова. Сьогодні колектив має один із
найкращих в університеті якісний склад викладачів: 3 професори, 8 доцентів, доктор наук, 12 кандидатів наук. Очолює
кафедру проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, к. т. н., проф. Микола Антонович Йохна.
Кафедра є випусковою для фахівців у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» за професійним спрямуванням
«Менеджмент організацій і адміністрування» за такими видами економічної діяльності: менеджмент підприємницької
діяльності та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
управління інновайною діяльністю.
Незважаючи на молодий вік, кафедра має потужний
кадровий потенціал та сучасну матеріально-технічну і навчальну базу. Це дозволяє реалізовувати навчальні програми
на рівні найвищих вимог до освітньої і фахової підготовки.
У науковому і методичному доробку кафедри на сьогодні є
три підручники і дев’ять навчальних посібників із грифом
МОНМСУ, 14 монографій, понад 2 тис. друкованих праць.
Викладачі кафедри здійснюють спільні наукові дослідження з багатьма підприємствами України, підтримують
тісні професійні контакти з іншими навчальними закладами, громадськими та владними структурами.
На кафедрі сформувалось три потужні наукові школи:
«Концепції інституціональної економічної теорії в управ-
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лінні розвитком соціально-економічних систем» (науковий керівник — проф. М. А. Йохна); «Фінансовий менеджмент в системі
економічного управління підприємством» (проф. Є. Г. Рясних); «Управління інноваційним розвитком
підприємницьких структур» (проф.
В. В. Стадник). За період існування
кафедри її аспірантами та здобувачами захищено 15 кандидатських та
докторська дисертація. Студенти кафедри посіли 6 призових місць на
всеукраїнських олімпіадах із менеджменту, 8 призових місць на всеукраїнських конкурсах дипломних і
наукових робіт, перше місце на міжнародному конкурсі наукових робіт.
Протягом багатьох років кафедра
займає провідні місця у рейтингу кафедр ХНУ.
Учасники II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
Кафедра підтримує професійні
економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» в Ялті
зв’язки із представниками вищих
навчальних закладів країн СНД, Європи та Америки. зація та управління підприємством». Кафедру очолює
Провідні викладачі підрозділу беруть участь у реалізації кандидат економічних наук, доцент Ніла Марківна
міжнародних науково-дослідних та освітніх проектів: Тюріна.
1996–2012 рр. — ТАСІS «Перепідготовка звільнених у запас
Для практичного розвитку спеціалізації «Менеджмент
військовослужбовців»; 2003–2005 рр. — «Менеджмент і митної справи» кафедра тісно співпрацює із центром
бізнес-освіта в Україні»; 2010–2012 рр. — «Науково- підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держтехнічне об’єднання щодо нетехнологічних інновацій, митслужби України. Керівник центру — к. е. н. А. Д. Войцеосноване на теоретичних та практичних аспектах у Словач- щук, викладач за сумісництвом.
чині та Україні»; 2010–1012 рр. — TEMPUS-4 «Мережева
Одночасно з основним фаховим профілем, кафедра
взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівне- обслуговує блок економічних дисциплін для всіх спеціальвої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців ностей факультетів інженерної механіки й комп’ютерної
у сфері освітнього менеджменту».
інженерії та радіоелектроніки.
Завдяки участі кафедри у проекті TEMPUS-4 в універсиЗа понад 25-річну історію на кафедрі сформувалася своя
теті створено Компетентнісний центр освітнього менедж- філософія освітньої діяльності та підходи до організації
менту та міжнародних освітніх програм, який оснащено навчальної, наукової й інноваційної діяльності. Основними
найсучаснішим обладнанням.
принципами, які покладені в основу роботи колективу, є:
Молодих спеціалістів готують за двома варіативними
– орієнтація навчального процесу на підготовку компеспеціалізаціями: «Менеджмент підприємницької діяльнос- тентних, високоінтелектуальних і креативних системних
ті», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
менеджерів;
У сферу діяльності випускників входить керівна робо– постійна спрямованість на наукові дослідження з
та в системі управління виробничою та комерційною актуальних проблем вітчизняної практики управління із
діяльністю, матеріальними, трудовими ресурсами, марке- залученням студентів і використання одержаних результингом, фінансами, плануванням, науково-дослідною ро- татів у навчальному процесі;
ботою. Вони можуть працювати на підприємствах малого
– розгляд інтеграції навчального і науково-дослідного
та середнього бізнесу; харчової та легкої промисловості; процесу як необхідна умова забезпечення відповідності
гуртової та роздрібної торгівлі; побутового обслуговування; підготовки менеджерів викликам нового часу і реальним
готельного господарства; а також в туристичних агенціях, потребам економіки;
консалтингових фірмах, страхових компаніях, вищих нав– удосконалення організації навчального процесу шлячальних закладах.
хом використання сучасних технологій навчання (дистанційне навчання, комп’ютерні технології, тренінг);
Кафедра економіки та менеджменту
– неперервність підготовки й перепідготовки менеджерів.
промислових підприємств
На кафедрі економіки та менеджменту промислових
Кафедра економіки та менеджменту промислових підприємств триває активна наукова діяльність, спрямовапідприємств є випусковою для спеціальності «Менедж- на на пошук оптимальних рішень і підходів до розв’язання
мент організацій» за спеціалізаціями «Менеджмент про- актуальних проблем управління і розвитку виробничих
мислових підприємств» та «Менеджмент митної справи» систем. Тематика наукової роботи об’єднана напрямом
й освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (4 роки «Управління виробничою діяльністю» і виконується під
навчання), «бакалавр-спеціаліст» (5 років), «бакалавр- керівництвом завідувача кафедри Н. М. Тюріної.
магістр» (5 років). Випускники можуть продовжити навНауковці беруть активну участь у наукових і практиччання в аспірантурі за спеціальністю «Економіка, органі- них конференціях. Так у 2009–2010 роках кількість таких
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заходів склала більш як 50. За результатами наукових
досліджень опубліковано близько 150 робіт. Крім того,
традиційним стало щорічне проведення Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем економіки та менеджменту.
Кафедра має налагоджені зв’язки й обмінюється
досвідом з іноземними партнерами (університетами США,
Польщі, Республіки Білорусь, Російської Федерації). В рамках україно-польсько-американського проекту CEUME
«Удосконалення бізнес- і менеджмент-освіти в Україні» викладачі та аспіранти кафедри плідно співпрацювали з CEUME
та Центром інновацій та розвитку, стають учасниками численних семінарів, літніх інститутів.
Для сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів професорсько-викладацький склад застосовує
новітні методики навчання, зокрема й мультимедійні засоби. Це сприяє розвитку у студентів зацікавленості та творчого ставлення до навчання. Викладачі з увагою ставляться
до проблем студентів і випускників, сприяють розкриттю
здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних менеджерів.
Колектив кафедри розробив 45 навчальних курсів для
модульного середовища комп’ютерної мережі університету.
Створення теплої атмосфери відносин між викладачами та студентами дає змогу досягти успіхів у підготовці гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного
оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.
Результати діяльності кафедри не залишились непоміченими з боку керівництва університету. Впродовж останніх
років колектив неодноразово нагороджували грамотами за
призові місця у рейтингу кафедр Хмельницького національного університету.
Кафедра ділової іноземної мови
Історія становлення кафедри почалася у 1999 р. із наказу ректора університету «Про організацію кафедри ДІМ».
З 2008 р. вона є структурним підрозділом факультету менеджменту Інституту економіки і управління. Керує підрозділом кандидат філологічних наук, доцент Катерина Олександрівна Захарчук.
Колектив кафедри — це професійний, творчий та
дружній гурт однодумців, який завжди шукав новітні методи у вивченні й викладанні іноземних мов. Для роботи зі
студентами запрошують волонтерів — викладачів зі США.
Спілкування з носіями мови дає можливість подолати мовний бар’єр і здобути досвід у міжкультурній комунікації.
Майже всі викладачі кафедри навчалися або стажувалися за кордоном: у Нью-Джерсі, Чикаго, Монтереї (США),
Кентербергу, Фрайзингу, Лейпцигу (Німеччина), Граці, Відні
(Австрія), Кракові (Польща), Страсбургу, Люксембургу. Високий професіоналізм і бажання рухатися вперед, до нових,
необхідних у наш час новітніх методик викладання іноземних мов — ось критерії, за якими живе і працює колектив
кафедри ділової іноземної мови.
Щоб зацікавити студентів вивчати іноземні мови, застосовують ефективні методи й новітні інформаційні технології:
– віртуальні уроки через інтернет;
– наукові інтернет-конференції, до яких залучаються
студенти з різних країн світу;
– міжнародні проекти з комунікації зі студентами Японії.
Один з улюблених методів залучення студентів до вивчення іноземних мов — це їх участь у вже традиційних

Вручення дипломів випускникам мовного центру «Товмач»

вечорах іноземних мов, де молодь не тільки демонструє
знання мови, а й розкриває свої вокальні, театральні, танцювальні, музичні таланти.
Під час літніх канікул студенти Інституту економіки і
управління мають можливість відпочити і покращити свої
знання з іноземних мов у літніх школах Німеччини, Польщі
або пройти мовний курс у Великобританії.
Щоб вивчити іноземну мову, необхідно якомога більше
знати про її носіїв, їхні звичаї, традиції, економіку, історію.
Тому вже традиційною стала студентська краєзнавча конференція «Суспільно-політичне та економічне життя країн,
мови яких вивчаємо». Студенти готують виступи та презентації іноземною мовою із залученням мультимедійних
технологій, відкриваючи для себе у процесі такої роботи багато цікавої інформації.
Для тих студентів, що цікавляться науковою діяльністю,
планують у майбутньому вступ до аспірантури, існує можливість участі у наукових студентських конференціях і
семінарах, підготовці наукових публікацій під керівництвом викладачів.
Навчаючись у літніх школах та беручи участь у методичних семінарах за кордоном, викладачі отримують досвід
для організації аналогічних заходів у ХНУ й залучають
фахівців зі США (Кіті Джонс, Бріджит Гудман, Джон Сільвер, Ліса Харшбаргер, Дженіфер Херрін), Німеччини (Інгрід
і Ернст Асман), Австрії (Перл і Деріх Нітше).
Саме завдяки активній співпраці з Корпусом Миру та
підтримці керівництва університету у 2001 р. стало можливим організувати і відкрити при кафедрі Регіональний навчально-методичний центр іноземних мов (РНМЦім), який
став першим осередком міжнародного співробітництва в
університеті.
Зараз серед партнерів центру — представники ГетеІнституту, Британської Ради, Корпусу Миру, Відділ громадських справ при посольстві США, Українсько-польський центр, Асоціація «Нормандія-Україна».
У Регіональному навчально-методичному центрі іноземних мов проводяться міжнародні науково-практичні,
методичні семінари, презентації книг видавництв
«Longman» і «Hueber», інтернет-конференції. Саме тут
студенти мають можливість працювати в модульному
середовищі, користуватися інтернетом, бібліотечним
фондом, що налічує близько 10 тис. книг англійською,
німецькою, польською, французькою мовами, відео-,
аудіофондом, друкувати та копіювати необхідний навчальний матеріал.
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КАФ Е Д РА М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У

Перший ряд зліва направо:
Ю. А. Герасімов, В. В. Стадник, О. С. Новікова,
І. В. Сокирник, М. А. Йохна,
Є. Г. Рясних, Л. О. Лазаренко,
Н. С. Степанюк.
Другий ряд: Л. Ю. Михальчик, К. С. Зеляк, О. М. Пасічник, О. А. Фомова,
Н. В. Прилепа, А. Г. Черномазюк, С. А. Бурий,
Г. О. Соколюк, О. В. Гейдарова, О. В. Савченко,
О. В. Декалюк, В. М. Йохна

За десять років функціонування кафедри зусиллями її
колективу видано два підручники і дев’ять навчальних
посібників із грифом МОНМСУ, 14 монографій, понад
2000 наукових праць.
Тут захищені 15 кандидатських та докторська дисертація. Студенти кафедри посіли шість призових місць на
всеукраїнських олімпіадах із менеджменту, вісім — на всеукраїнських конкурсах дипломних і наукових робіт, перше
місце — на міжнародному конкурсі наукових робіт.
Очолює кафедру Микола Антонович Йохна — к. т. н.,
проф., проректор із науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків. Викладає інноваційний менеджмент, економіку і організацію інноваційної діяльності. Автор понад
120 наукових праць, двох підручників, чотирьох посібників,
п’яти монографій.
Майже всі викладачі кафедри є випускниками ХНУ:
Валентина Василівна Стадник — д. е. н., проф. Викладає
предмети: «Менеджмент», «Менеджмент організацій»,
«Інноваційний менеджмент», «Теорія організації». Є автором понад 200 наукових праць, двох підручників, п’яти
посібників, шести монографій.
Євгенія Григорівна Рясних — к.е.н.,проф.Викладає фінансовий менеджмент. Має понад 100 наукових праць, п’ять монографій, п’ять посібників, співавтор одного підручника.
Сергій Антонович Бурий — к. е. н., доц. Читає предмети:
«Основи менеджменту», «Інноваційна економіка» і «Трансфер технологій». Має 110 наукових робіт, монографію, три
авторські свідоцтва.
Наталія Іванівна Гавловська — к. е. н., доц. Викладає
фінансовий менеджмент, організацію та технологію підприємницької діяльності, державне і регіональне управління.
Є автором 60 наукових праць, співавтором трьох монографій, п’яти посібників.
Олена Володимирівна Гейдарова — к. е. н., доц. Читає
дисципліни: «АРМ менеджера», «Організація праці менеджера», «Методи прийняття управлінських рішень» та ін. Автор понад 40 наукових робіт.
Олена Віталіївна Декалюк — к. е. н., доц. Викладає операційний менеджмент, міжнародний менеджмент, освітній
менеджмент і організаційний розвиток. Автор 70 наукових
праць, двох монографій, співавтор двох посібників.
Ольга Степанівна Новікова — к. е. н., доц. Викладає предмети: «Корпоративне управління», «Менеджмент персоналу», «Психологія управління», «Рекламний менеджмент» і ін.
Є автором 108 наукових робіт, двох посібників.

Людмила Олексіївна Лазаренко — к. е. н., доц. Читає
предмети: «Менеджмент», «Базові основи управління». Має
65 наукових робіт.
Євгеній Миколайович Рудніченко — к. е. н., доц. Читає
дисципліни: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативні
процеси у навчанні», «Технології підприємницької діяльності». Автор 75 наукових робіт, співавтор двох монографій,
трьох посібників.
Олена Валентинівна Савченко — к. е. н., доц. Викладає
фінансовий менеджмент, технологічний аудит, управління
процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів. Автор 20 наукових робіт, співавтор монографії.
Ірина Володимирівна Сокирник — к. е. н., доц. Читає
предмети: «Стратегічний менеджмент», «Стратегія підприємства», «Організація підприємницької діяльності». Автор
більше 110 наукових праць, співавтор підручника, двох
посібників і двох монографій.
Оксана Анатоліївна Миколюк — к. е. н., ст. викл. Викладає менеджмент, комунікативний менеджмент. Автор 20 наукових статей, співавтор однієї монографії.
Тетяна Станіславівна Томаля — к. е. н., ст. викл. Викладає
предмети: «Менеджмент», «Управління ринковою вартістю
підприємства». Автор 13 наукових статей, співавтор однієї
монографії.
Олена Анатоліївна Фомова — к. е. н., ст. викл. Читає дисципліни: «Економіка й організація інноваційної діяльності»,
«Інноваційний потенціал підприємства». Автор 30 наукових
робіт, співавтор двох монографій.
Леся Юріївна Михальчик — ст. викл. Викладає менеджмент,менеджмент організацій.Автор понад 20 наукових праць.
Наталія Степанівна Степанюк — ст. викл. Читає дисципліни: «Основи управлінського консультування», «Основи
підприємництва». Автор 50 наукових і 15 методичних праць.
Антоніна Григорівна Черномазюк — ст. викл. Викладає
предмети: «Основи менеджменту», «Інноваційний менеджмент». Видала 40 наукових праць, 15 методичних розробок.
Катерина Сергіївна Зеляк — асист., викладач основ підприємництва. Має 11 наукових робіт.
Віталій Миколайович Йохна — асист. Читає дисципліну
«Менеджмент». Автор 12 наукових праць.
Наталя Валеріївна Прилепа — асист. Викладає державне
та регіональне управління. Має десять наукових праць.
Галина Олександрівна Соколюк — асист. Викладає предмети: «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Освітній менеджмент». Опублікувала понад 20 наукових робіт.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Перший ряд зліва направо:
О. М. Баксалова,
О. М. Косіюк, Н. М. Тюріна,
Н. С. Карвацка,
Л. В. Дем’янчук, І. В. Гой;
другий ряд: І. В. Бабій,
Т. В. Назарчук, О. М. Куліков, С. М. Тараненко,
І. В. Бабій, І. В. Грабовська;
третій ряд: Г. І. Капінос,
Т. П. Смелянська,
Є. О. Шелест,
О. В. Любохинець,
Р. А. Волкова

За результатами щорічного рейтингового оцінювання
колектив кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств ХНУ неодноразово посідав перше та друге місця у групі випускових гуманітарно-економічних кафедр вишу. Нині навчально-виховний процес тут забезпечують:
Ніла Марківна Тюріна — завідувач кафедри, к. е. н.,
проф. Випускниця ХТІПО 1975 р. Є автором 60 наукових
праць, десяти методичних розробок, шести підручників і
посібників із грифом МОНМСУ. Проходила стажування у
межах проекту CEUME «Удосконалення бізнес- і менеджмент освіти в Україні». Розробник дисциплін: «Основи
зовнішньоекономічної діяльності», «Управління витратами та ресурсами», «Антикризове управління», «Контролінг», «Економіка й організація виробництва».
Світлана Миколаївна Тараненко — к. т. н., доц. Випускниця ХТІПО 1970 р. Автор понад десяти методичних розробок, 40 наукових праць. Розробник дисциплін: «Основи
менеджменту», «Менеджмент організацій», «Стратегічний
менеджмент».
Ірина Володимирівна Гой — к. е. н., доц. Випускниця
ХТІПО 1977 р. Має 40 наукових праць, десять методичних
розробок, два посібники із грифом МОНМСУ. Викладає
дисципліни: «Логістика», «Організація підприємницької
діяльності», «Інвестиційний менеджмент» та ін.
Тетяна Валеріївна Назарчук — к. е. н., доц., заступник
декана з навчально-методичної роботи факультету менеджменту. Випускниця Технологічного університету
Поділля 1991 р. Автор 25 наукових праць, трьох посібників
із грифом МОНМСУ. Розробник дисциплін «Основи
менеджменту», «Економіка та організація виробництва»,
«Історія менеджменту», «Менеджмент організацій».
Наталія Станіславівна Карвацка — к. е. н., доц. Випускниця Технологічного університету Поділля 2003 р. Є автором 25 наукових праць, двох методичних розробок,
чотирьох підручників і посібників із грифом МОНМСУ.
Розробник дисциплін: «Митна справа», «Митні платежі»,
«Митне регулювання ЗЕД», «Етика бізнесу» тощо.
Геннадій Іванович Капінос — к. е. н., доц. Випускник
Хмельницького технологічного інституту 1992 р. У його
доробку понад 30 наукових праць, п’ять методичних
розробок, чотири посібники. Він автор дисциплін: «Операційний менеджмент», «Менеджмент якості», «Організація та нормування праці», «Економіка підпри-

ємства», «Системи нормування в управлінні виробничою
діяльністю» та ін.
Ольга Михайлівна Баксалова — к. е. н., доц. Випускниця Хмельницького державного університету 2004 р. Має
понад 25 наукових праць, чотири авторські свідоцтва. Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Економіка
та організація виробництва», «Економіка праці», «Економіка підприємства».
Тетяна Павлівна Смелянська — ст. викл. Випускниця
ХТІПО 1988 р. Автор 30 наукових праць, 15 методичних
розробок, двох посібників із грифом МОНМСУ. Викладає
дисципліни: «Основи зовнішньоекономічної діяльності»,
«Організація підприємницької діяльності», «Інвестиційний
менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.
Ірина Василівна Грабовська — ст. викл. Випускниця
ХТІПО 1988 р. Є автором понад 50 наукових праць, восьми
методичних розробок, двох посібників. Читає дисципліни:
«Економічний аналіз діяльності промислових підприємств», «Управління якістю», «Антикризове управління»,
«Економіка праці», «Економіка підприємств» та ін.
Ірина Вікторівна Бабій — ст. викл. Випускниця
ХТІПО 1989 р. Автор 50 наукових праць, десяти методичних розробок, посібника. Викладає «Логістику»,
«Операційний менеджмент», «Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю», «Економіка й організація виробництва».
Олена Миколаївна Косіюк — ст. викл. Випускниця Технологічного університету Поділля 2000 р. Має 40 публікацій, п’ять із яких — навчально-методичного характеру.
Викладає дисципліни: «Механізм розрахунків у ЗЕД», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Кроскультурний менеджмент» тощо.
Ірина Віталіївна Бабій — асист. Випускниця ХНУ
2008 р. Автор 14 наукових праць. Читає дисципліни: «Історія менеджменту», «Економіка підприємства», «Економіка
та організація виробництва», «Комп’ютерна практика».
Євгенія Олександрівна Шелест — асист. Випускниця
ХНУ 2008 р. Є автором 20 наукових публікацій. Викладає
дисципліни: «Економіка та бізнес», «Економіка підприємства», «Економіка й організацію виробництва».
Ольга Віталіївна Любохинець — асист. Випускниця
ХНУ 2010 р. Має десять наукових публікацій. Викладає
«Основи менеджменту», «Менеджмент та маркетинг в
електроніці».
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