
 

 
АЛЕЙНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, професор кафедри, доктор наук з 

державного управління, професор 

 

Сфера наукових інтересів: управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій, інноваційний менеджмент, 

державне регулювання економіки: моделі та методи. 

 

Освітні компоненти: «Креативний менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Регіонально-

адміністративний менеджмент», «Теорія державного управління» 

 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 7 ,8, 9, 10, 

11, 12, 19 

 

Освіта: 

• 2010 р. – Класичний приватний університет, спеціальність: Бізнес-адміністрування, 

диплом магістра з відзнакою 

• 2004 р. – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та 

муніципального управління», спеціальність: Педагогіка вищої школи, диплом магістра з 

відзнакою  

• 2000 р. – Запорізький технічний університет, спеціальність: Фінанси, диплом з 

відзнакою 

• 1991 р. – Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, спеціальність 

Електропривод та автоматизація промислових установок, диплом  з відзнакою 

 

Наукова кваліфікація: 

• 2015 р. – Вчене звання: Професор  

• 2013 р. – Тема докторської дисертації: «Державне регулювання продовольчого 

забезпечення населення в системі розвитку аграрного сектору України». Спеціальність 

25.00.02 – механізми державного управління (Спеціалізована вчена рада Чорноморського  

державного університету ім. Петра Могили) 

• 2009-2011 рр. – Докторантура зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного 

управління 

• 2008 р. – Вчене звання: Доцент  

• 2004 р. – Тема кандидатської дисертації: «Економічна політика інноваційного 

розвитку держави в ринкових умовах». Спеціальність 08.00.01 – економічна 

теорія (Спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного аграрного університету) 

• вересень 1997 – лютий 1999 – аспіранура з відривом від виробництва 

• листопад 1991 – січень 1996 – аспірантура з відривом від виробництва 

 

Професійна діяльність: 



Стаж науково-педагогічної роботи 22 роки 

 

Київський національний університет технологій та дизайну 

• 01 жовтня 2021 року – по теперішній час – Професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

м. Київ 

• 14 грудня 2020 – вересень 2021 – Професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Гарант ОНП / ОПП 

«Публічне управління та адміністрування» 

• грудень 2015 – по грудень 2020 – Директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

• червень 2015 – грудень 2015 – т.в.о. Директора Інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

• серпень 2014 –  грудень 2015 – Завідувач кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін  Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

• вересень 2013 –  липень 2014 – завідувач кафедри економічної теорії Навчально-

наукового Інституту економіки, менеджменту та права 

• Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04  із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 

• вересень 2011 – серпень 2013 – завідувач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту, професор Інституту 

управління Класичного приватного університету 

• вересень 2008 – вересень 2011 – завідувач кафедри інвестиційного та аграрного 

менеджменту Інституту управління Класичного приватного університету 

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального 

управління», м. Запоріжжя 

• листопад 2004 –  вересень 2008 – доцент кафедри економічної теорії, заступник 

завідувача кафедри 

• вересень 2003 – листопад 2004 – старший викладач  кафедри економічної теорії, 

заступник завідувача кафедри 

• січень 2003 – вересень 2003 – викладач-стажист  кафедри економічної теорії 

Запорізький електротехнічний технікум-коледж 

• вересень 2000 – січень 2003 – викладач економічних дисциплін першої категорії 

Запорізький державний технічний університет 

• січень 1996 – липень 1997 – асистент кафедри електроприводу та автоматизації 

промислових установок 

 

Досвід роботи з моніторингу якості освіти: 

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення 

якості освіти (Додаток до Реєстру Експертів від 26 січня  2021 року) 

Кандидат в експерти Національного агентства кваліфікацій 

Експерт з підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-

технологічного розвитку України на 2021-2030 рр. (2019 р.) 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 7, Scopus – 2 

2. У журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web 

of Science за 2017-2021 р. розміщено 5 публікацій. 



3. Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04  із захисту 

докторських та кандидатських дисертацій за спеціальність 25.00.02 — механізми державного 

управління (2013–2014 рр.) 

4. Член експертної комісії (Наказ МОН України № 2991 – л від 12.12. 2018 р.) 

Експертна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

5. Головний редактор електронного наукового видання «Науковий вісник 

УМО», http://umo.edu.ua/elektronni-naukovo-praktichni-vidannja 

6. Член редакційних колегій: 

− Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти», Серія – «Управління та 

адміністрування» (категорія «Б» за спеціальністю 281, м. Київ, Україна); 

− Науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування» (категорія «Б» за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 

281, 292); 

− Науковие фаховое видання: «Стратегія і тактика державного управління» (м. Рівне, 

Україна); 

− Міжнародне наукове фаховое видання "Польсько-український рочник" (Республіка 

Польща); 

− Міжнародний науковий журнал «Прогресс» (м. Тбілісі, Республіка Грузія); 

− Міжнародний науковий журнал «Проблемы юриспруденции» (м. Тбілісі, Республіка 

Грузія). 

7. Керівник науково-дослідної теми кафедри «Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами» – Державний реєстраційний номер – 0119U000543 . Термін виконання: 2019 –

2021 рр.  

8. Керівник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та 

удосконалення системи управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні». – Державний 

реєстраційний номер 0115U004183. Термін виконання: 2015 – 2017 рр.  

9. Дійсний член - академік Міжнародної академії політичного менеджменту, 

Травень 2016 року, Диплом № 18, м. Тбілісі, Республіка Грузія; 

10. Академік Академії економічних наук України, Травень, 2018,Диплом № 

1017, м. Київ, Україна 

11. Дійсний член – академік Міжнародної академії соціально-економічних 

наук, Квітень, 2020, Диплом № 83, м. Тбілісі, Республіка Грузія 

12. Публікаційна активність: 

Алейнікова О.В.: понад 160 публікацій наукового характеру, з них 85 у наукових 

фахових виданнях, 4 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних 

Scopus та 1стаття – Web of Science, 6 монографій, з яких 1 одноосібна, 4 навчальних 

посібники, 1 підручник.  

 

Міжнародне стажування: 

 

1. 2020 – «Забезпечення якості освіти у Вищих навчальних закладах» Вища 

школа управління охороною праці у Катовіцах (Республіка Польща) –180 годин (6 ECTS), в 

т.ч. 40 год. – у синхронній формі на платформі ВШУОП Clickmeeting, 40 год. – виконання 

проектних завдань, 100 год. – у асинхронній формі на платформі дистанційного навчання 

ВШУОП Moodle , 23 березня – 28 червня 2020 

2. 2018 р. – Training program "Organization of European Education, Scientific 

Projects and Publication Activity", 108 hours (3 modules), March 27- April 12, 2018 (Wyzsza 

Szkola Komunikacji I Zarzadzania, Poznan, Poland) 



3. 2018 р. – Участь у Міжнародному Форумі Лідерів освіти та  IYF  в рамках 

співпраці з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту (IMEI), (м.Сеул/м.Пусан, 

Республіка Південна Корея) 

4. 2016 р.– Участь у реалізації польсько-українського проекту щодо реалізації 

Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджменту» 

в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в 

Ченстохові (Університет гуманітарних і природничих наук) (Польща) 

5. 2015−2016 рр. – Участь у реалізації австрійсько-українського проекту 

CulturContact (Австрія) «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо 

інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України»  

 

Рівень володіння англійською мовою: 

Certificate of Achievement “For successfully complete Intensive English Acquisition Course 

by American teachers from Educational Services International” 

Співпраця з професійними асоціаціями: 

– «Асоціація міст України» з питань розвитку місцевого самоврядування 

– «Українська асоціація досконалості та якості» з питань системного менеджменту і 

ділової досконалості організацій  

– «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління України» 

– Громадська організація «Всеукраїнська демократична дія» 


