
 Кафедра менеджменту є випусковою, яка була створена в 1999 році. 
 Випускову кафедру менеджменту очолює Дога Валерій Семенович, доктор економічних 

наук, професор, академік Міжнародної академії економіки та екотехнологій. Має 130 наукових та 

навчально-методичних праць, п’ять монографій, два підручники рекомендовані Міністерством освіти 

і науки України. Сформована наукова школа: «Новітні механізми управління сучасними 
підприємствами в умовах євроінтеграції». Посаду завідувача кафедрою займає на постійній основі з 

02.04.2015 р. 

Колектив кафедри складається з 6 викладачів, з яких 2 – доктори економічних наук, 2 – 
кандидати економічних наук, 1 – старший викладач, 1 - викладач: 

1. Дога В.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри; 

2. Білоусова С.В., д.е.н., професор; 

3. Дергачова О.В., к.е.н., доцент; 
4. Єропунов А.М., к.е.н. в.о.доцента; 

5. Соколова Л.В., старший викладач; 

 6. Степанов Д.С., викладач 
Викладачі кафедри активно займаються науковою та методичною роботою, за останні п’ять 

років було опубліковано 9 монографій, 52 навчально-методичних посібників, більше 75  наукових 

статей у фахових періодичних виданнях.  
Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому числі ділові ігри, 

роботу в команді, сase-study, ділові ігри, тренінги, організаційно-діяльносні ігри, мозковий штурм, 

розробку і аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спільно зі студентами у ярмарках, 

виставках, аукціонах, використовують в учбовому процесі мультимедійне устаткування. Для 
формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється цілеспрямована робота з 

підвищення рівня кваліфікації викладачів та зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри. З 

метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті 
регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за розробленим і 

прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються при формуванні 
змісту й обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок; розробленні макетів 

лабораторних робіт; опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю 

якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.  

Кафедра менеджменту одночасно працює у трьох взаємопов'язаних напрямах: навчання, 
наукові дослідження, створення і реалізація інноваційних рішень з різних аспектів стратегічного 

управління економічним розвитком, як окремих бізнес-структур, так і в цілому національної 

економіки.  
На високому рівні організована наукова робота студентів, яка відбувається в основному у 

межах роботи студентського гуртка «Сучасний менеджмент: крок за кроком», керівником якого є 

кандидат економічних наук Соколова Лариса Валеріївна. В організації його роботи приймають участь 

практично всі викладачі кафедри. Основними напрямами наукових досліджень студентів є: 
- Сучасний стан і перспективи розвитку менеджменту: теорія і практика; 

- Соціальна відповідальність і етика менеджменту; 

-  Соціальне партнерство; 
- Сучасні тенденції в розвитку організацій; 

- Інтеграційні процеси в менеджменті; 

- Менеджер організації: особисті й ділові якості, стиль та імідж, ділова етика й етикет. 
За останні п’ять років студентами спеціальності було підготовлено 54 доповіді на студентських 

наукових конференціях. 

 


