
РЕЗЮМЕ 
 

Прізвище ім`я по-батькові 
працівника 

Миколайчук Ірина Павлівна 

 - контактні номери 
телефонів 

 - електронна адреса 
 - skype 

(067) 586 12 97: (050) 353 80 65 
 
mykirina@ukr.net 
mykirina2711  

Місце реєстрації м.Бровари, Київська область 
Посада  
(для сумісників також посада за 
основним місцем роботи) 

доцент 

Назви навчальних 
дисциплін, які 
викладаються 

«Групова динаміка та комунікації», «Управління 
змінами», «Управління кар’єрою», «Соціальний 
менеджмент», «Управління персоналом» 

Освіта Назва закладу, який закінчила: 
Львівський торговельно-економічний інститут 
(Львівський торговельно-економічний університет) 
Рік закінчення – 1993  
Спеціальність «Товарознавство непродовольчих 
товарів» 
Кваліфікація за дипломом – товарознавець-
комерсант 

Навчання в аспірантурі Назва навчального закладу: 
Львівська комерційна академія  
Роки навчання: 1993-1996 
Наукова спеціальність: 
Підприємництво, менеджмент та маркетинг 

Науковий ступінь доктора 
філософії (кандидата 
наук) 

Шифр наукової спеціальності: 08.06.02 
Назва наукової спеціальності: «Підприємництво, 
менеджмент та маркетинг» 
Рік присвоєння: 1999 
Тема дисертації: «Формування системи кадрового 
менеджменту в організаціях споживчої кооперації» 

Вчене звання  
(доцент, с.н.с., професор) 

доцент 
Номер атестата: ДЦ №006748 
Рік присвоєння 2003 

Досвід роботи  
(етапи професійної 
діяльності  від теперішнього 
часу) 

Роки / посада / місце роботи 
1996-2000 рр.. – асистент кафедри менеджменту 
Львівської комерційної академії; 
2000-2013 рр.. – доцент кафедри менеджменту 
організацій Київського економічного інституту 
менеджменту 
з 01.09.2013 – доцент кафедри менеджменту КНТЕУ 

Підвищення кваліфікації  Період проходження: з 10.01.2011 по 29.04.2011 
Назва організації, де відбувалося підвищення 
кваліфікації «Вищий навчальний заклад 
«Університет економіки і права «Крок» 
Місце проходження: Навчально-науковий Інститут 
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магістерської підготовки та післядипломної освіти 
Вид - підвищення кваліфікації 
Тема «Інноваційні технології навчання» 
Документ, що засвідчує* - свідоцтво 
 
Період проходження: 25-26 листопада 2015 року 
Назва організації, де відбувалося підвищення 
кваліфікації - MeDoc 
Місце проходження – КНТЕУ 
Вид – семінар 
Тема - Застосування програмного забезпечення 
MeDoc 
Документ, що засвідчує* - сертифікат 

Стажування  1. Період проходження: з 01.03.2016 по 01.04 2016 
Назва організації, де відбувалося стажування: 
ТОВ «Інжинірингова компанія «Нова Лайт» 
Місце проходження: м. Київ 
Документ, що засвідчує*  
звіт про підвищення кваліфікації 
 
2. Період проходження: з 26.11.2018 по 26.12 2018 
Назва організації, де відбувалося стажування: 
ТОВ «Еко» 
Місце проходження: м. Київ 
Документ, що засвідчує*  
звіт про підвищення кваліфікації 

Навчально-методичні 
розробки  
(повний список 
навчально-методичних 
розробок  
(в хронологічному 
порядку))** 

Кількість всього – 85. 
в т.ч. підручники – 1 (у с/а із Жуковською В.М.) 
навчальні посібники – 2 
(1- у с/а із В.М.Жуковською,  
1 – у с/а із Г.Є.Мошеком) 

Наукові праці  
 
(Повний список наукових 
праць (в хронологічному 
порядку))** 

Кількість всього ____96 
в т.ч. монографії ___4 
статті: 
у наукових фахових виданнях: 20 
у наукометричній базі даних SCOPUS  _0 
в інших міжнародних базах даних: 14 

Участь у конференціях і 
семінарах 

Кількість, всього: 60 
в т.ч. міжнародних: 32 

Участь у науково-
дослідній роботі 
(в хронологічному 
порядку) 

Назва науково-дослідної теми «Соціальне 
партнерство в торгівлі»  
Номер держреєстрації 0111U000940 
Період виконання 2011 – 2013 рр. 
 
Назва науково-дослідної теми «Соціально-
відповідальна поведінка торговельних підприємств 
в Україні» 
Номер держреєстрації 0114U000724 



Період виконання 2013-2015 рр. 
 
Назва науково-дослідної теми «Управління 
підприємством торгівлі на засадах 
компетентнісного підходу» 
Номер держреєстрації 0116U000419 
Період виконання 2016 – 2018 рр. 

Керівництво 
студентською науковою 
роботою 

Підготовлено студентів  до участі в олімпіаді –  
5 студентів  
в т.ч. посіли призові місця – 1 студентка (2-ге місце) 
 
Участь в конкурсі наукових робіт – 7 студентів 
в т.ч. посіли призові місця – 4 студента 
 
Підготовлено наукових праць зі студентами: 8 
Участь студентів в наукових конференціях:  
75 студентів  
з публікацією тез 5 студентів. 

Винагороди* (нагороди, 
грамоти, подяки, дипломи 
тощо) 

Назва:  грамота 
Статус: університетська 
Рік отримання: березень 2016 р. 

Володіння іноземними 
мовами 

Мова: російська 
Рівень володіння – вільно 
Мова: англійська 
Рівень володіння: читаю та перекладаю зі 
словником 
Мова: польська 
Рівень володіння: читаю та перекладаю зі 
словником 

Сильні особистісні риси 
(не більше 7 за значущістю) 

Комунікабельність, відповідальність, 
добросовісність, гнучкість та розуміння ситуації, 
психологічний такт, самокритичність 

Хобі, улюблені заняття Читання художньої та наукової літератури, 
Відвідування театрів, музика, гра на гітарі, спів 

Проходження медичного 
огляду 
(флюорографічного 
обстеження) 

23 лютого 2017 року 

 
*Додати копії документів у форматах pdf  або jpg 
**Як гіперпосилання  

  


