
РЕЗЮМЕ 
 
 

Прізвище ім`я по- 
батькові працівника 

Жуковська Валентина Миколаївна 

Назви навчальних 
дисциплін, які 
викладаються 

«Менеджмент персоналу»,  
«Організаційна поведінка»,  
«Комерціалізація інтелектуальної власності»,  
«Наукові семінари «Інструменти ефективного менеджменту 
підприємства» 

Освіта Київський торговельно-економічний інститут  
Рік закінчення: 1991 р. 
Спеціальність: «Товарознавство та організація торгівлі 
продовольчими товарами» 
Кваліфікація за дипломом: «Товарознавець вищої кваліфікації» 

Навчання в 
аспірантурі 

Київський торговельно-економічний інститут  
Роки навчання: 1995-1998 рр. Наукова спеціальність: 08.06.02 
«Підприємництво, менеджмент та маркетинг» 
Тема дисертації: «Комунікації в управлінні торговельним 
підприємством» 

Навчання в 
докторантурі 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 
Роки навчання: 2015-2018 рр. 
Тема дисертації: «Управління соціальним розвитком 
підприємства торгівлі» 

Науковий ступінь 
доктора філософії 
(кандидата наук) 

Шифр наукової спеціальності: 08.06.02 
Назва наукової спеціальності: «Підприємництво, менеджмент 
та маркетинг» Рік присвоєння: 2000 р. 
Тема дисертації: «Комунікації в управлінні торговельним 
підприємством» 

Вчене звання  Доцент кафедри менеджменту з 21 квітня 2005 року 

Досвід роботи 
(етапи професійної 
діяльності від 
теперішнього часу 

З 1996 р. по теперішній час – асистент,  
старший викладач, доцент, професор кафедри менеджменту; 
1991-1995 рр. – бухгалтер «KODO»Ltd м. Київ 

Підвищення 
кваліфікації 

Внутрішній аудитор системи управління якістю за ДСТУ ISO 
9001:2009, пройшла підготовку за програмою «Management 
Training Program» (м. Берлін), брала участь у дослідницьких 
проектах, програмах і семінарах в університетах Німеччини, 
Угорщини, Польщі 

Стажування ознайомлення з діяльністю підприємств Німеччини (2009 р.), у 
т.ч. медіаконцерн «Axel Springer AG”; філія банку Q110 Die 
Deutsche Bank der Zukunft м. Берлін;  «Markisches Landbrot 
GmbH»; Bombardier Transportation Germany тощо.  
Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Департамент 
управління персоналом (2010 р.), м.Київ.   



Наукові праці Кількість всього – 148 
в т.ч. монографії – 6 
статті: 
у наукових фахових виданнях: - 45  
у наукометричній базі даних SCOPUS 1 
в інших міжнародних базах даних: 20 

Навчально-
методичні 
розробки 

Кількість всього – 85. 
в т.ч. підручники – 2 (у співавторстві) 
навчальні посібники – 4 ( 1-одноосібний, 3 у с/а 

Участь у науково- 
дослідній роботі (в 
хронологічному 
порядку) 

1. «Діагностика стратегічного потенціалу підприємства 
торгівлі»  номер держреєстрації:0116U000421 
   Період виконання 2016 – 2018 рр. 
2. «Управління конкурентоспроможністю підприємств 
торгівлі», номер держреєстрації:0114U000322 
Період виконання: І кв. 2013 р. – ІV кв. 2015 р.  
3. «Соціальна відповідальність торговельних підприємств», 
номер держреєстрації:0109U000713 
Період виконання: I кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р. 
4. «Формування у ВНЗ інноваційної інфраструктури підтримки 
підприємництва», номер держреєстрації: 0111U000930 
Період виконання: I кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р. 
5. «Соціальне партнерство в торгівлі», номер 
держреєстрації:0111U000940 
Період виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2013 р. 

Керівництво 
студентською 
науковою роботою 

Підготовлено студентів до участі в олімпіаді – 5 студентів, в 
т.ч. посіли призові місця – 5 студентів; 
Участь в конкурсі наукових робіт – 6 студентів, в т.ч. посіли 
призові місця – 5 студентів; 
Підготовлено наукових праць зі студентами – 5 студентів. 

Керівництво 
аспірантами 

Всього  аспіранти,  
у т.ч. захищено робіт – 1 аспірант; 

Громадська та 
благодійна 
діяльність 

Участь в розробці організаційних регламентів КНТЕУ 
Роки участі: 2005-2016 рр. 

Участь у розробці 
законопроектів, 
державних програм 

«Стандарти з менеджменту»  
Роки участі: 2002-2012 рр. 

 
 


