
 
НЕВМЕРЖИЦЬКА Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент. 

 
Сфера наукових інтересів: управління персоналом, управління інноваційною та 

інвестиційною діяльністю, управління операційною діяльністю підприємства.  

Освітні компоненти: «Операційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 

«Менеджмент персоналу» 

Професійна відповідність забезпечується виконанням пунктів ЛУ: 1, 3, 4, 11, 14, 19. 

Освіта: 

1993 р. – Київський технологічний інститут легкої промисловості (спеціальність 

«Економіка та управління текстильною та легкою промисловістю», кваліфікація «Інженер-

економіст», диплом з відзнакою). 

 

Наукова кваліфікація: 

1996 р. – закінчила аспірантуру Державної академії легкої промисловості України; 

1997 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Державної 

академії легкої промисловості України за спеціальністю 05.02.21 – організація виробництва 

(легка промисловість). 

2001 р. – отримано вчене звання доцента. 

 

Професійна діяльність: 

Загальний стаж роботи в системі ЗВО 25 років. 

 

Наукова та публікаційна діяльність: 

1. Індекс цитування: Google Scholar – 6, Scopus – 1, Web of Science – 0. 

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

Science за 2019-2021 р. розміщено 3 публікації (опубліковані в журналах Q2 – Q4). 

2. Результативність підготовки студентів, аспірантів: 

Підготовлено студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»: 2019 р. – 2.  

3. Публікаційна активність: 

Невмержицька С.М. має 80 публікацій, у т.ч. 20 у фахових виданнях, 3 статті у 

журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 

участь у 3 колективних монографіях. 

 

Організаційна діяльність щодо розвитку студентської науки: 

 Член Галузевих конкурсних комісій Всеукраїнських конкурсів дипломних 



магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 

«Менеджмент персоналу» та наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент», 

спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». 

 

Грантова діяльність та міжнародне стажування: 

2017 р. – Mendel University, м. Брно (Чеська Республіка). Підвищення кваліфікації 

(Тренінгова програма для наукового і педагогічного персоналу). 

Рівень володіння англійською мовою: 

Cертифікат B2, виданий Науково-освітнім центром інтенсивного навчання 

«Інтенсив» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», №187 від 21 червня 2019 р. 

 

Участь у професійних асоціаціях: 

Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). 


