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кандидат економічних наук,  доцент 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування    
 

гарант освітньої програми «Публічне управління та 
адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
 

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, 

Google Scholar 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: розвиток територіальних 

громад в умовах децентралізації, маркетинг територій, життя в 
стилі ECO, цифровізація освітньої діяльності. 

ДИСЦИПЛІНИ: “Економіка України”, “Екологічна політика 
держави”, “Управління державними проектами та програмами”, 
“Державне регулювання економіки”, “Педагогіка вищої освіти” 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 доцент кафедри міжнародної економіки, 2013 р. 
 кандидат економічних наук, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 

тема дисертації: «Господарське управління в системі регіонального агропромислового 
комплексу», 2011 р. 

 економіст (ОС «спеціаліст»), спеціальність: «Економіка підприємства», Східноєвропейський 
університет економіки і менеджменту, 2010 р. 

 магістр економічної і соціальної географії, соціоекономіко-географ, менеджер регіонального 
розвитку, викладач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 доцент кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу. 

 доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України, 2018 – 2019 рр. 

 доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного 
університету МОН України, 2011 – 2017 рр. 

 заступник декана з навчальної роботи факультету економіки, менеджменту і права Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, 2005 – 2012 рр. 

 старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, 2003 – 2011 рр. 

 викладач Центру довузівської підготовки Київського національного торговельно-економічного 
університету МОН України, 2001 – 2011 рр. 

 асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, 2000 – 2003 рр. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Google Scholar 

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Подяка Деснянської районної у м. Києві Державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток 
Деснянського району та високу майстерність у професійній діяльності, 2008 

 Подяка Деснянської районної у м. Києві Державної адміністрації за вагомий внесок у виховну 
роботу зі студентами, активну участь у процесі реформування, організації та змісту вищої освіти 
в університеті, громадській діяльності, 2012 р. 

 Почесна грамота Ректора КНТЕУ від 26.05.2005 р. за сумлінну працю та активну участь у 
навчально-виховному процесі 

https://knute.edu.ua/file/MTI0ODk=/60c1855f73546675618e1cb76f1bad06.pdf
mailto:y.golovnia@knute.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210947223&amp;eid=2-s2.0-85071978894
https://publons.com/researcher/2226674/yulia-ihorivna-holovnia/
https://orcid.org/0000-0002-8560-0069
https://publons.com/researcher/2226674/yulia-ihorivna-holovnia/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OLsgEZQAAAAJ&hl=uk&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OLsgEZQAAAAJ&hl=uk&authuser=2


 Почесна грамота Ректора КНТЕУ за сумлінну і плідну працю, 2013, 2016, 2020 рр. 
 Грамота за перемогу в номінації «Вибір студентства», 2007, 2018, 2019 рр. 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 2000 р. - стажування за програмою DAAD - Німецька служба академічних обмінів. 
 2001 р. - науково-практичний семінар "Електронні підручники: створення і використання в 

дистанційному навчанні". 
 2005 р. - Рада по вивченню продуктивних сил НАН України 
 2013-2014 рр. - тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», спільний проект ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана», Jean Monnet Fund та 
Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури № 528395-LLP-1-2012-
1-UA-AJM-CH 

 2018 р. – тренінг «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: переваги та недоліки 
для українського суспільства», спільний проект Co-funded by the Erasmus+ Programme of the 
European Union та Київського національного торговельно-економічного університету, № 562453 
– ЕРР1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 

 2018 р. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана», кафедра 
регіоналістики та туризму. 

 2020 р. – Інтенсив з сучасних підходів та методів у викладанні: фасилітація, тренінг, коучинг.  
Teaching Update: студії сучасного викладача, м. Трускавець / 40 годин / сертифікат № 2/2020 

 2020 р. – Науково-практична студія «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності 
педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», семінар «Методичні засади 
застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» - 2 години/ сертифікат № 
0429 

 2020 р. – вебінар «Налаштування та підтримка навчального процесу в Teams for Education» / 
Сертифікат № CMP-01370-X4B1T 

 2020 р. – Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості», Київ – Миколаїв – Львів – 
Кропивницький, 8 годин/ сертифікат № 00840 

 2020 р. – IV  Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER», 6 годин/ сертифікат № 1663 
 2020 р. – Тренінг у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян», який реалізується за 

підтримки проекту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)”, 
що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні, 22 години/ 
сертифікат 

 2020 р. – International Skills Development “The Cloud Storage Service for the Online Studying on the 
Example of the Zoom Platform” (45 hours), Lublin (Republic of Poland) 

 2020 р. – навчальний курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи до дистанційної освіти», 14 
годин/сертифікат 

 2021 р. – “Мистецтво викладання” (форма: дистанційна, вид: онлайн-курс), КНП «Освітня 
агенція міста Києва», 30 годин / сертифікат № 61882716 від 23.01.2021  

 2021 р. – "Використання цифрових інструментів Google для організації роботи педагогічного 
працівника та керівництва закладу освіти", дистанційний курс, 30 годин / сертифікат № 2936 від 
01.02.2021  

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 з 2010 р. – член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. 
 з 2014 р. – голова предметної комісії з географії (КНТЕУ) 
 з 2016 р. – заступник керівника Вищої школи педагогічної майстерності (КНТЕУ) 
 з 2018 р. – член Вченої спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.055.06 

(КНТЕУ) 

ХОБІ: саморозвиток, подорожі, hand made. 


