
 

 

КРАМАРЕВА Ольга Сергіївна 

Посада Доцент кафедри управління персоналом та підприємництва 

Освіта, 

кваліфікація 

Харківський інженерно-економічний інститут  

1978 р.  спеціальність «Економіка та організація машинобудівної 

промисловості», кваліфікація – інженер-економіст. 

Кандидат економічних наук, 1986,  спеціальність 08.0005 – 

економіка, організація, керівництво та планування народного 

господарства 

Доцент кафедри економічної теорії, 1994.  

Науковий 

ступінь 
Кандидат економічних наук 

Наукове звання Доцент 

Посилання на 

Google Академія 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vKIO3qMAAAAJ 

 

Посилання на 

ORCID 

http://orcid.org/0000-0003-1659-0538 

 

Наукові інтереси 

Світовий та національний ринок праці, розвиток регіонів України та 

проблеми децентралізації, перспективи інноваційного розвитку 

України, податкова система  

Дисципліни 
Ринок праці, регіональна економіка, економіка та організація 

інноваційної діяльності, оподаткування суб’єктів підприємництва 

Найбільш 

вагомі публікації 

 Крамарева О.С.  Бережна Н.І.  Збалансованість ринку праці як 

фактор економічного зростання. Економічна теорія та право. Зб. 

наук. пр. ред. кол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2018. № 1(32). 

С. 38-48 с. 

 Історія економіки та економічних теорій: підручник / 

Сивоконь В. О. та ін.; за заг. ред. к.е.н., доц. В. О. Сивоконя, 

д.держ.упр., проф. Н. В. Статівка. Харків. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Маністр», 2019. 620 с. (С. 223-239) 

 Крамарева О.С. Мале та середнє підприємництво в країнах 

з розвиненою ринковою економікою. Управління розвитком 

підприємництва в Україні: реалії та перспективи: монографія / 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vKIO3qMAAAAJ
http://orcid.org/0000000316590538


Статівка Н.В., Жадан О.В., Міненко В.Л. та ін. ; за заг. ред. Н.В. 

Статівки, О.В. Жадана. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 

С. 108-117. (252 с.). 

 О.С. Крамарева, А.О. Надточій . Сучасні тенденції 

функціонування регіонального ринку праці. Актуальні проблеми 

державного управління, 2020.- № 2 (58) -105-110с. 

 Надточій А.О., Крамарева О.С. Перспективи запровадження 

обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи України та 

його вплив на ринок праці. Східна Європа. 2021. № 1(28). С.52-61. 

  Крамарева О.С. Зайнятість в умовах інноваційної економіки 

монографія. Людський потенціал в інноваційній економіці: теорія і 

практика управління розвитком : монографія / за ред. Н.В. Статівки, 

О.В. Жадана. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. С.132-

149. 

 Бублій М.П., Дробязко Л.В., Крамарева О.С. Ресурсне та 

інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку 

підприємницьких структур в рекреаційній сфері. Економіка та 

суспільство. 2022. № 42. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1661 

DOI: 10.32782/2524-0072/2022-42-6 

 


