
 
 

КАСИЧ Алла Олександрівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, 

професор. 

 
Сфера наукових інтересів: управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, 

формування національних інноваційних систем, активізація модернізаційних процесів у 

економіці, управління процесами децентралізації, управління сталим розвитком.  

Освітні компоненти: «Стратегічний менеджмент», «Управління змінами», «Міжнародний 

менеджмент», «Менеджмент сталого розвитку» 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 19. 

Індекси цитування: Google Scholar – 23, Scopus – 6, Web of Science – 3. 

 

Освіта: 

1993 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(кваліфікація «Референт зовнішньоекономічної діяльності», диплом з відзнакою);  

2004 р. – Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність «Облік і 

аудит» (кваліфікація «бухгалтер-економіст», друга вища освіта); 

2005 р. – Інститут економіки й нових технологій (спеціальність «Менеджмент 

організацій», третя вища освіта). 

 

Наукова кваліфікація: 

1998 р. – закінчила аспірантуру Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

2001 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.06.02 – 

підприємництво, менеджмент та маркетинг. 

2004 р. – отримано вчене звання доцента. 

2009 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у 

спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного економічного інституту Міністерства 

економіки України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. 

2011 р. – отримано вчене звання професора. 

Професійна діяльність: 

Загальний стаж роботи в системі ЗВО 28 років. 

 

Досвід роботи з розробки стандартів та моніторингу якості освіти: 

2012-2015 рр. член підкомісії НМК МОНУ; експерт МОН України з ліцензування та 

акредитації. 



З 2020 р. експерт НАЗЯВО (додаток до Реєстру Експертів від 28.01.2020 р.).  

З 2020 р. член ГЕР 28 Публічне управління та адміністрування НАЗЯВО. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 23, Scopus – 6, Web of Science – 3. 

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

Science за 2017-2021 р. розміщено 17 публікацій (одна з них опублікована в журналі Q1-2, 

більшість – в журналах Q3). 

2. Член двох спеціалізованих вчених рад: Д.26.102.05 у Київському національному 

університеті технологій та дизайну та Д.11.151.01 в Інституті економіки промисловості 

НАН України. 

3. Експерт секції за фаховим напрямом «Економіка» Експертної ради МОН (з 2019 р.). 

4. Член редакційної колегії фахових наукових журналів «Соціально-трудові 

відносини: теорія та практика» (КНЕУ), «Вісник КНУТД. Економічні науки», 

«Менеджмент» (КНУТД), «Вестник Барановичского государственного университета (серия 

«Экономические науки»)», SocioWorld. Social Research&Behavioral Scionces (The Baltic 

Scientific Journal, Estonia), інших. Член редколегії Міжнародної конференції IEEE (Scopus, 

WoS), 2019-2021, http://mees.kdu.edu.ua/; Innovative Economic Symposium 2019-2021, The 

Institute of Technology and Business, Czechia, WoS. https://www.ies-

conf.com/committees_12.html. Рецензент журналу Quality Access to Success (Web of Science 

and Scopus). 

5. Результативність підготовки студентів, аспірантів: 

Підготовлено студентів-переможців ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 

за різними спеціальностями та спеціалізаціями: 2013 р. – 2; 2014 р. – 2; 2015 р. – 3; 2016 р. – 

3; 2018 р. – 5; 2019 р. – 5, 2020 р. – 4, 2021 р. – 3.  

Керівник аспірантів, які захистили дисертації: Винник С.М. – 2012 р. (спеціальність 

08.00.04), Приватний класичний університет, м. Запоріжжя; Олійник Є.В. – 2016 р. 

(спеціальність 08.00.04), Інститут економіки промисловості НАНУ; Яковенко Я.Ю. – 2021 р. 

(доктор філософії 051), Кременчуцький національний університет ім. Михайла 

Остроградського; Кирилко Н.М. – 2021 р. (08.00.04), КНУТД. 

6. Керівник науково-дослідної держбюджетної теми «Економічна безпека вищих 

навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах 

зовнішньої агресії» (2017-2018 рр.). Участь у виконанні науково-дослідної держбюджетної 

теми «Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку 

урбаністичної інфраструктури» (2017-2018 рр.). 

7. Публікаційна активність: 

Касич А.О. має 340 публікацій, з них 245 наукового характеру, у т.ч. 165 у фахових 

виданнях, 17 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та 

Web of Science, 15 монографій, з яких 2 одноосібні, навчальний посібник.  

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

1. Ініціатор та організатор ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (з 2017 р. по теперішній 

час), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу конкурсу дипломних робіт студентів за 

спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (з 2018 р. по теперішній час), Всеукраїнської 

Олімпіади за спеціальністю «Менеджмент» (за видами економічної діяльності), (з 2020 р.). 

Всі заходи відбуваються на кафедрі МПА КНУТД. 

2. Член численних Галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнських наукових 

конкурсів у КНУ ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», ЗНУ, НУ 

«Львівська політехніка», Полтавській державній аграрній академії, інших. 

http://mees.kdu.edu.ua/
https://www.ies-conf.com/committees_12.html
https://www.ies-conf.com/committees_12.html


Грантова діяльність та міжнародне стажування: 

2010 р. – фіналіст програми “Відкритий Світ” Американських Рад з міжнародної 

освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) за напрямом «Освіта» (США), стажування у 

Umpqua Commyniti College, місто Розбург, штат Орегон, США, тема «Управління 

інноваційними технологіями» надало можливість ознайомитись з особливостями 

функціонування системи освіти в США і вивчити досвід функціонування системи 

дистанційного навчання в США. 

2011 р. – стажування в Університеті Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина) 

сприяло покращенню рівня володіння англійською мовою та дозволило визначити 

можливості та індикатори розвитку системи вищої освіти за кордоном, набути досвід з 

питань організації освітнього процесу з економіки, менеджменту, права (впровадження 

активних методів навчання та викладання дисциплін економічного спрямування). 

2016 р. – стажування в Інституті технологій та економіки в м. Чеське Будейовіце 

(Чехія) з викладанням курсів «Стратегічний менеджмент» та «Глобальна економіка» 

англійською мовою. 

з 2016 р. по теперішній час – співпраця з науковцями Інституту технологій та бізнесу, 

м. Чеське Будейовіце, Чехія (The Institute of Technology and Business, CZE), що 

підтверджується численними спільними публікаціями в журналах, Чехії, Румунії та 

Швейцарії. 

2018 р. – учасник робочої групи з розробки Проекту Creative Spark за підтримки 

British Council, який виборов та реалізує Київський університет технологій та дизайну. 

2019 р. – стажування у Саунтгемптомському університеті (Велика Британія), 

вивчала досвід функціонування інноваційного хабу та інших форм активізації 

підприємницької діяльності студентів на базі та за сприяння університетів. 

2020 р. – стажування в Академії «Bolashaq» (Казахстан). 

Рівень володіння англійською мовою: 

Cертифікат B2, виданий Науково-освітнім центром інтенсивного навчання 

«Інтенсив» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», №127 від 27 травня 2019 р.); Certificate 

of British Council, Upper – Intermediate level (В2) June 2019. 

 

Участь у професійних асоціаціях: 

Член Ради та активний учасник діяльності Української асоціації з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти. 

Член Ради з питань системного менеджменту і ділової досконалості організацій 

Української асоціації досконалості та якості. 

 

Громадська та соціальна активність: 

Постійно на громадських засадах співпрацюю із регіональними, всеукраїнськими та 

міжнародними засобами масової інформації щодо надання професійних коментарів з 

економічних питань. 

Виконання обов’язки заступника директора Міждержавного Інституту українсько- 

казахстанських відносин за підтримки Посольства Казахстану. 


