
 
 

Програма Магістри Міжнародного Менеджменту (MМM)  
 

Олійник Вікторія Володимирівна   
к.е.н., доцент   

(Керівник програми МММ, Internship A, Internship B) 
Вікторія Олійник, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри 
міжнародного менеджменту, директором програми "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС 
МЕНЕДЖМЕНТ", що викладається англійською мовою, член Консультативної ради з 
питань освіти Київського національного економічного університету. 
Вона є активним учасником різних спільних проектів КНЕУ з Фондом Жана Моне, 
Освітнім, Аудіовізуальним та Культурним виконавчим агентством "Європейська 
модель регіонального розвитку", Інститутом світової торгівлі (Берн), Фондом 
Карла Дуйсберга (Мюнхен). Вона успішно закінчила навчальні курси для вступу до 
СОТ та сертифікатну програму з комерційної дипломатії в Центрі торгової політики 
та права (Оттава, Канада). 
Вона викладає такі курси як: міжнародна економіка, міжнародні організації, міжнародна 
регіональна інтеграція, міжнародна економічна діяльність України. Вікторія - автор понад 
20 наукових публікацій. Її академічні інтереси зосереджені на міжнародній регіональній 
інтеграції та міжнародній економічній діяльності України. 
 

Кальченко Тимур Валерійович  
д.е.н., професор (Глобальна економіка) 

Його академічна кар'єра в КНЕУ розпочалася в 1996 році, коли він закінчив стажування у 
Торонтському університеті, а в 1997 році представив кандидатську дисертацію 
«Інтернаціоналізація в банківській справі (формулювання та розробка мікро стратегій)». 
У 2008 році його дисертація "Імперативи системної взаємодії у формуванні світової 
економіки" була схвалена для отримання звання доктора наук в галузі міжнародної 
економіки. 
У період з 1998 по 2005 рік він викладав такі курси, як: Міжнародний фінансовий 
менеджмент, Міжнародний менеджмент, Міжнародна економіка, Транснаціональні 
корпорації, Міжнародні організації та Міжнародна торгівля. 
З 2005 року його професійний інтерес був зосереджений на Глобальній Економіці як 
найбільш перспективному науковому напрямку. 
Він також брав участь у широкому спектрі громадських заходів для університету 
(заступник декана, заступник завідувача кафедри, голова студентського наукового 
товариства). 
Тимур Кальченко є автором понад 100 науково-економічних публікацій, декількох 
монографій та посібника. Його історичні книги також відомі академічній спільноті.  
У 2016 році Тимур Кальченко був успішно залучений до навчального процесу в 
Університеті Редлендс (Каліфорнія, США). 
 

Токар Володимир Володимирович 
д.е.н., професор  

(Управління міжнародними інвестиційними проектами) 
Володимир Токар є автором та співавтором понад 120 наукових праць, монографій та 
підручників, включаючи "Фондовий ринок", "Міжнародні фінанси" та "Фінансові системи 
зарубіжних країн". Його область експертизи охоплює економіку різноманітності та 
інтеграції, економічну безпеку держави з акцентом на євроінтеграцію. Володимир Токар 
був активним членом команди (інструктором-лектором), який здійснював тренінги 
"Розвиток інновацій та інвестицій в Європейському Союзі" та "Адвокація європейської 
інтеграції". Він також має великий практичний досвід в області імпортних операцій, 
оптової торгівлі, сільськогосподарського бізнесу та туризму. Його навчальний досвід 
охоплює два літні семестри (2015 і 2016) як ад'юнкт-професор Школи Бізнесу 
Університету Редлендс (Каліфорнія, США). Володимир Токар викладає курси англійською 
мовою, зокрема "Основи прийняття рішень та управління проектами" та "Глобальні 
фінанси" для студентів МВА. 

 

 

 



 
 

 

Швиданенко Олег Анатолійович  
д.е.н., професор  

(Стратегічний менеджмент та міжнародна конкурентоспроможність) 
Олег Швиданенко є директором Інституту енциклопедичних досліджень з економіки. У 
1997 році закінчив з відзнакою факультет міжнародної економіки та менеджменту 
Київського національного економічного університету за спеціальністю "Міжнародна 
економіка". У 2000 році закінчив Школу фінансів та менеджменту університету 
Lincolnshire and Humberside у Лондоні (Великобританія) та отримав MBA в галузі фінансів. 
З 1999 р. кандидат економічних наук. З 2008 р. доктор економічних наук за спеціальністю 
08.00.02 "Світова економіка та міжнародні економічні відносини". 
У 2005 році він став першим лауреатом конкурсу молодих вчених, який був організований 
спеціалізованим міжнародним науковим журналом "Міжнародна економічна політика", 
який проходив у Київському національному економічному університеті за підтримки 
Оттавського торгово-політичного та юридичного центру (Канада) в університеті Карлтона 
та Міського університету Оттави, а також Агентства міжнародного розвитку Канади (CIDA). 
У 2008 році він отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. У 2009 
році він був удостоєний премії Президента України 2009 року для молодих вчених. 
В даний час Олег Швиданенко викладає курси: "Міжнародна економіка", "Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю", "Глобальне конкурентне лідерство". 
 
 

Федірко Олександр Анатолійович  
к.е.н., доцент  

(Міжнародні стратегії економічного розвитку) 
Олександр Федірко – завідувач кафедри європейської інтеграції. Він має 15-річний досвід 
наукової, освітньої та бізнес-консультаційної практики. Закінчив Київський національний 
економічний університет у 2001 році. У 2005 році захистив дисертацію на тему "Роль 
інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки". У 2006 р. 
працював асистентом кафедри міжнародної економіки (КНЕУ), а пізніше (з 2010 р.) - 
доцентом кафедри європейської інтеграції (КНЕУ). Професійне співробітництво: Асоціація 
регіональних досліджень (Великобританія), Краківський економічний університет, 
Університет Жешув (Польща), Європейська Бізнес Асоціація, Фонд сприяння 
євроінтеграції (Україна). Експерт та тренер на міжнародних проектах, організованих 
Лондонським метрополітен університетом, Фондом глобальних можливостей 
(Великобританія), Фондом Фрідріха Еберта (Німеччина). Співрозробник та тренер 
Європейських модулів "Жан Моне" (Erasmus+) "Тренінг адвокації європейської інтеграції", 
"Розвиток інновацій та інвестицій в ЄС", "Занурення в ЄС". Нагороджений низкою 
сертифікатів про участь у міжнародних програмах та робочих закладах компанії InWent 
(Німеччина), Македонському центрі європейських тренінгів (Македонія), Лондонському 
метрополітен університеті (Великобританія). 
 
 

Євдоченко Олена Олександрівна  
к.е.н., доцент (Управління міжнародним маркетингом) 

Олена Євдоченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної торгівлі. Її 
наукова робота була присвячена "Європейському діловому середовищу у розвитку 
міжнародної економічної діяльності".  
Олена отримала сертифікати в Інституті міжнародної торгівлі в СОТ (Швейцарія) у 2003 
році та на тренінгу "Основи комерційної дипломатії для Центральної та Східної Європи" 
(Румунія, 2010). Вона бере активну участь у міжнародних семінарах, конференціях та 
круглих столах. Вона є автором понад 30 наукових праць.  
Олена є заступником директора Центру розвитку міжнародної торгівлі та керівником 
Департаменту наукової інформації та моніторингу. З 2010 року працює редактором 
наукового журналу "Міжнародна економічна політика".  
В даний час Олена Євдоченко викладає курси "Міжнародний маркетинговий 
менеджмент", "Глобальний маркетинг" та "Управління ланцюгами постачання".  

 

 

 



 
 

 

Гончарова Ольга Володимирівна 
к.е.н., доцент (Глобальна економіка) 

У 2012 році отримала диплом кандидата економічних наук (назва дисертації: "Розвиток 
транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту"). Вона є автором 
понад 30 наукових праць з міжнародної економіки, глобалізації, європейської 
регіональної політики, багатонаціональних компаній. Ольга Гончарова була активним 
учасником багатьох професійних тренінгів та наукових конференцій. Вона викладала два 
місяці (2017) як ад'юнкт-професор Школи бізнесу Університету Редлендс (Каліфорнія, 
США). 
 

 
Кір’якова Марина Євгенівна 

к.е.н., доцент (Міжнародний операційний менеджмент) 
Марина Кириакова, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного 
менеджменту. На наукові інтереси та навчальні підходи Марини вплинули досвід роботи 
як в державних органах, так і в бізнес-структурах. Марина працювала у Комітеті 
закордонних справ Верховної Ради України; вона була керівником консалтингових 
проектів харчових і фармацевтичних багатонаціональних підприємств (Баку, Джакарта, 
Санкт-Петербург). Марина є автором понад 20 наукових праць, що стосуються 
міжнародного інноваційного менеджменту, міжнародних злиттів та поглинань, 
корпоративної відповідальності. Основною сферою її поточних академічних інтересів є 
глобальна операційна стратегія. 
 
 

 Кубарєва Ірина Володимирівна  
 к.е.н., доцент (Лідерство та ефективні комунікації) 

Ірина Кубарева, кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств. Має 
понад 8 років практичного досвіду управління у банківському секторі (керівник 
фінансових установ та управління кредитними ризиками корпоративного бізнесу, 
керівник департаменту корпоративних банківських послуг). Отримала практичний досвід 
аналізу фінансових та кредитних ризиків компанії, управління та комунікації в команді. 
Має досвід роботи в якості бізнес-тренера у проекті "Програма розвитку лідерства" 
(Школа вищого корпусу державної служби). Її викладацький досвід у вищих навчальних 
закладах розпочався у 2008 році (Інститут бізнес-освіти КНЕУ). Вона є автором, 
співавтором та науковим модератором університетських курсів «Лідерство та ефективна 
комунікація», «Лідерство та управління командами», «Управління особистісним 
розвитком», «Управління проектами», «Стратегічне управління проектами». Наукові 
інтереси: управління інвестиційною привабливістю підприємства, розвиток лідерства 
компанії та особистості, розвиток управління проектами в компаніях. 

 
 

Кулик Юрій Євгенович  
к.е.н., доцент  

(Управлінська результативність в міжнародному бізнесі) 
Юрій Кулик, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту 
КНЕУ. Його наукові дослідження зосереджені, головним чином, на розвитку 
менеджменту у транснаціональних корпораціях, професіоналізації менеджерів 
міжнародного бізнесу та управління кар'єрою менеджерів. Має досвід викладання курсів 
«Міжнародна економіка» та «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі» в 
КНЕУ та в Інституті бізнес-освіти. На додаток до свого академічного досвіду, він отримав 
ділові, адміністративні та управлінські навички під час роботи на посаді директора в 
компанії з дистрибуції медичного обладнання та помічника заступника міністра у 
Міністерстві охорони здоров'я України. Автор понад 25 науково-економічних публікацій. 
У 2016 році Юрій Кулик викладав курси в Школі бізнесу Університету Редлендс 
(Каліфорнія, США). 

 

 

 

 



 
 

Молчанова Еллана Юріївна  
к.е.н., доцент (Integrative Strategy Capstone)  

В 2005 році отримала ступінь кандидата економічних наук з дисертаційним 
дослідженням "Економічна регіоналізація в контексті глобалізації економічних відносин". 
Отримала сертифікати: глибока та всеосяжна угода про вільну торгівлю з ЄС: переваги та 
недоліки для українського суспільства (Київський національний торговельно-економічний 
університет), Інноваційний університет та лідерство (Варшавський університет, Республіка 
Польща), Європейська модель регіонального розвитку (Київський національний 
економічний університет), Освітня система Європейського Союзу: перспективи 
співробітництва та розвитку (Чарльзський університет, Прага, Чехія), тренінг тренера 
(Університет NOVI, Амстердам, Нідерланди), Консорціум з підвищення ефективності 
управлінської освіти (Університет Міннесоти, Університет, Сент-Томас, Варшавська школа 
економіки та Вармінський та Мазурський університети). 
Зараз працює заступником декана факультету міжнародної економіки та менеджменту, 
заступником голови Науково-методичної комісії з розробки стандартів освіти, Науково-
методичної комісії з соціальних наук та журналістики (Міністерство освіти і науки 
України); Член науково-методичної комісії з розробки освітніх стандартів за спеціальністю 
"Міжнародні економічні відносини" (Міністерство освіти і науки України). Один з авторів 
керівних принципів розвитку вищої освіти в Україні (Міністерство освіти і науки України). 
Має великий практичний досвід в якості незалежного консультанта регіонального бюро 
України та Білорусі фонду Фрідріх-Еберт. 
Автор, співавтор та модератор університетських курсів: Міжнародна економіка та 
міжнародні економічні відносини. Автор близько 50 публікацій. 

 
Стрельник Світлана Олександрівна  

к.е.н., доцент (Глобальне підприємництво) 
Світлана Стрельник отримала ступінь бакалавра з міжнародних фінансів та 
бухгалтерського обліку в університеті Нортумбрія, Великобританія та ступінь магістра 
економічної теорії в КНЕУ, Україна. В 2010 році отримала диплом кандидата економічних 
наук із дисертаційним дослідженням "Транснаціоналізаційні фактори інтеграції України 
до світової економіки". Вона ініціювала кілька ініціатив в галузі освіти в ЄС (включаючи 
Erasmus KA1). Працювала гостем-лектором Університету Бремену (Німеччина), 
Університету Отто-фон-Геріке Магдебургу (Німеччина), Університету Фоджі (Італія). Вона 
отримала великий практичний досвід роботи в DHL Express (Менеджер ціноутворення та 
продукції, 2003-2010). Один із засновників громадської організації "Міжнародний центр 
розвитку інтелектуального суспільства". Автор понад 50 публікацій, у тому числі науково-
методичних праць. 
 

Зарицька Ірина Анатоліївна 
к.е.н., старший викладач (Глобальне підприємництво) 

Ірина Зарицька, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної 
економіки. Вона є автором понад 30 наукових робіт, що стосуються глобальних аспектів 
фінансів та підприємництва. Вона є лауреатом першої премії на конкурсі молодих вчених 
на краще наукове дослідження на тему "Шляхи виходу з економічної кризи", Інституту 
стратегічних досліджень, Фонду президента Леоніда Кучми "Україна". Один з засновників 
громадської організації "Міжнародний центр розвитку інтелектуального суспільства". 
Сфери наукових інтересів: міжнародні фінанси, глобальні аспекти підприємництва, 
соціальна корпоративна відповідальність.  
 

Рябоконь Іван Олександрович 
асистент (Менеджмент персоналу)  

Іван Рябоконь, навчається в аспірантурі, є асистентом кафедри управління персоналом та 
економіки праці. Він отримав різноманітний практичний досвід у відділі кадрів 
Міністерства фінансів України та Київського місцевого комітету міжнародної організації 
AIESEC. Приймав участь у спільній польсько-українській дослідницькій групі з соціальної 
нерівності в європейських країнах. Викладав курс управління персоналом в Університеті 
Редлендс, США у 2017 році. 

 

 


