
АНКЕТА-РЕЗЮМЕ 
кандидата щодо обрання за конкурсом на посаду 

професора кафедри менеджменту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Прізвище ім`я по-

батькові 

працівника 

Дєєва Наталія Едуардівна 

Назви навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Корпоративне управління», «Кроскультурний менеджмент», 

«Репутаційний менеджмент», «Корпоративне управління у 

міжнародних компаніях» 

Освіта В 1995 році вступила в Донецький державний технічний університет 

на спеціальність «Менеджмент», спеціалізацію «Менеджмент 

виробничої сфери», яку й закінчила в 1999 році, одержавши диплом 

бакалавра з відзнакою (ДБ № 007050), присвоєно кваліфікацію 

бакалавра з менеджменту. 

З 1999 по 2000 рік навчалася в магістратурі Донецького державного 

технічного університету за спеціальністю «Менеджмент 

організацій», одержала диплом з відзнакою (ДМ № 004847), присвоєно 

кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. 
У 2000-2003 рр. – аспірант денної аспірантури Донецького 

національного технічного університету кафедри менеджменту та 

господарського права, яку успішно закінчила із присвоєнням 

кваліфікації «Викладач-дослідник». 
У 2011-2012 рр. – здобувач наукового ступеню доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами» у Інституті економіки промисловості НАН України 

Науковий ступінь 

доктора філософії 

(кандидата наук) 

У 2004 році у Національному гірничому університеті  

(м. Дніпропетровськ) захистила кандидатську дисертацію 

«Організаційно-економічний механізм управління екологічними 

ризиками» за спеціальністю 08.08.01 – Економіка 

природокористування і охорони навколишнього середовища, був 

присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (ДК № 

025108) 

Науковий ступінь 

доктора наук 

У 2012 році у Інституті економіки промисловості НАН України  

(м. Донецьк) захистила докторську дисертацію на тему «Корпоративне 

управління в умовах розвитку фінансового ринку» за спеціальністю 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), був присуджений науковий ступінь доктора 

економічних наук (ДД № 001075) 

Вчене звання  Доцент кафедри менеджменту та господарського права, 2006 р.  

Професор кафедри менеджменту, 2016 р 

Сучасні навчальні 

технології, які 

використовуються 

у педагогічній 

практиці 

Застосування контекстного навчання – інтеграція різних видів 

діяльності студентів: навчальної, наукової, практичної та створення 

умов, максимально наближених до реальних, залучення в навчальний 

процес працюючих фахівців – практиків із галузей, пов’язаних з 

дисципліною. 

Використання елементів імітаційного навчання – використання 

імітаційних форм навчання- кейсів, ситуаційних вправ, ділових ігр. 

Визначення напрямків для проблемного навчання – ініціювання 

самостійного пошуку знань через проб лематизацію навчального 

матеріалу – індивідуальні і групові презентації. 

Використання потужностей дистанційного навчання – активізація 

самостійної роботи студента за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних засобів і технологій – використання ЕКТС для 

контролю знань студентів. 

Публікації Загальна кількість, всього - 109 



у тому числі: 

підручників - 0 

навчальних посібників - 2 

монографій - 1 

статті: 

у наукових фахових виданнях - 49 

у наукометричній базі даних «Scopus» - 0 

в інших міжнародних базах даних - 11 

Підвищення 

кваліфікації 

1. Літній інститут Консорціуму із удосконалення бізнес-освіти в 

Україні, що проходив 15-22 липня 2000 р. у м. Ужгороді за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку. 

2. Семінар з підвищення викладацької майстерності “Проектний аналіз”, 

м. Донецьк, 2-4 березня 2001 р. 

3. Літній інститут 2003 (м. Судак) Академії викладацької майстерності 

для учасників програми “Лідери майбутнього в МВА” проекту “Бізнес 

менеджмент освіта в Україні”, що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку. 

4. Семінар-тренінг “Оцінка потреб бізнесу з метою удосконалення 

навчальних програм”, який проводився в Києві 12-13 грудня 2003 р. 

Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. 

5. Семінар “Building Learner Outcomes and assessment into Your Courses”, 

який проводився в Одесі, 29-30 квітня 2004 р. Консорціумом із 

удосконалення менеджмент-освіти в Україні. 

6. Літній інститут 2004 (м. Ялта) Академії викладацької майстерності 

для учасників програми “Лідери майбутнього в МВА” проекту “Бізнес 

менеджмент освіта в Україні”, що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку, секція “Організаційна поведінка та управління 

персоналом”. 

7. Семінар для викладачів та практикуючих менеджерів “Ефективна 

цінова політика компанії”, який проводився в м. Донецк 19-20 листопада 

2004 р. Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. 

8. Курси підвищення кваліфікації на семінарі педагогічної майстерності 

при Донецькому національному технічному університету, 29 вересня – 

15 грудня 2004 р. 

9. Комбінований семінар для викладачів “Особливості викладання для 

дорослих слухачів” та “Проблеми та можливості спільного викладання з 

кращими представниками бізнесу”, який організований Консорціумом із 

удосконалення менеджмент-освіти в Україні,  

м. Донецьк, 1-3 квітня 2005 р. 

10. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Інститут 

післядипломної освіти, факультет підвищення кваліфікації кадрів, 

01.09.08 р. - 31.01.09 р. підвищення кваліфікації, напрям 0501 

«Управління персоналом», курс «Дизайн навчальних курсів, оцінювання 

та тестування: компетентністний підхід». 

11. Корпорація Парус, сертифікація з категорії: сертифікований 

користувач-методист програмного забезпечення «Парус-менеджмент і 

маркетинг 7.40» з правом викладання. 

12. Інститут післядипломної освіти, факультет підвищення кваліфікації 

кадрів ДонНТУ з 03.02.2010 р. до 20.06.2010 р. Напрям 0804 

«Комп’ютерні науки», курс «Розробка дистанційних навчальних 

дисциплін галузей знань «Економіка та підприємництво» та 

«Менеджмент і адміністрування» на базі платформи «MOODLE». 

13. Начально-методичний семінар Вищої школи педагогічної 

майстерності КНТЕУ «Психологічні особливості етико-педагогічної 

взаємодії викладача зі студентами», 2015 р. 

15. Начально-методичний семінар Вищої школи педагогічної 

майстерності КНТЕУ «Інтеграція науки в світовий інтелектуальний 



простір», 2016 р. 

16. Начально-методичний семінар Вищої школи педагогічної 

майстерності КНТЕУ «Викладач-студент: психологічні особливості 

ефективної взаємодії в процесі навчання», 2017 р. 

17. Начально-методичний семінар Вищої школи педагогічної 

майстерності КНТЕУ «Особливості розробки навчально-методичного 

забезпечення дисциплін КНТЕУ», 2017 р. 

18. Підвищення кваліфікації в Інституті економіки промисловості НАН 

України (м. Київ), 2018 р. 

Відзнаки (назва, 

статус, ким видано, 

коли) 

2006 р. – Подяка та почесна Грамота за високий професійний рівень, 

вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки України та з нагоди 

85-річчя від дня утворення Донецького національного технічного 

університету 

2009 р. – Грамота виконкому міської ради з нагоди 40-річчя Начально-

наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» 

Донецького національного технічного університету 

2011 р. – Подяка за високий рівень проведення першого міжвузівського 

конкурсу «Бізнес-сінергія» у Донецькому національному технічному 

університеті 

2016 р. – Грамота за 2 місце у турнірі з шахів в рамках І Спартакіади 

серед співробітників КНТЕУ 

2016 р. – Почесна грамота Київського національного торговельно-

економічного університету за вагомий внесок у підготовку фахівців, 

розбудову і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і 

методів навчання та з нагоди Дня факультету економіки, менеджменту 

та психології 

Рівень володіння 

іноземними 

мовами 

А 2 – англійська 

С 2 – українська, російська 

Особисті сильні 

риси характеру 

Відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість, 

компетентність, комунікабельність, працездатність 

Хобі, улюблені 

заняття 

Подорожі, гра в шахи 

Контактні номери 

телефонів 

Електронна адреса 

Skype 

+380508206239 

 

dyeyeva@ukr.net 

dyeyeva  
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