
РЕЗЮМЕ 

 

Прізвище ім`я по-

батькові 

працівника 

Хмурова Вікторія Валентинівна 

Назви навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Менеджмент», «Організаційна поведінка», «Управління 

змінами», «Управління проектами» 

Освіта Назва закладу, який закінчила: «Київський державний університет 

технологій та дизайну» 

Рік закінчення:  2000  

Спеціальність: «Економіка підприємства» 

Кваліфікація за дипломом: магістр з економіки 

Навчання в 

аспірантурі 

Назва навчального закладу: Київський національний університет 

технологій та дизайну   

Роки навчання: 2000 - 2005 

Наукова спеціальність: Економіка, організація і управління 

підприємствами  

Науковий ступінь 

доктора філософії 

(кандидата наук) 

Шифр наукової спеціальності: 08.00.04 

Назва наукової спеціальності: Економіка, організація і управління 

підприємствами 

Рік присвоєння: 2006 

Тема дисертації: Формування механізму забезпечення стійкості 

підприємств на основі розвитку підприємництва  

Вчене звання 
(доцент, с.н.с., 

професор) 

Доцент  

Номер атестата 12 ДЦ № 022021 

Рік присвоєння 2008 

 

Досвід роботи  

(етапи професійної 

діяльності  від 

теперішнього часу) 

Роки / посада / місце роботи 

2016 доцент кафедри менеджменту КНТЕУ 

2016 доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД 

2016 – 2014 завідувач кафедри менеджменту сфери послуг КНУТД 

2014 – 2008 доцент кафедри менеджменту сфери послуг КНУТД  

2008 – 2006 доцент кафедри менеджменту КНУТД 

2006 – 2000 асистент кафедри менеджменту КНУТД  

 

Підвищення 

кваліфікації  

Період проходження 15.10.2012 – 30.06.2013 

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний університет технологій та дизайну,  Інститут 

післядипломної освіти 

Місце проходження м. Київ 

Вид: курс «Підвищення кваліфікації викладацьких кадрів в об’ємі  

Тема: Презентація дисципліни «Підприємництво та малий бізнес»  

Документ, що засвідчує*: свідоцтво про підвищення кваліфікації       

СПК №  031319 

 

Період проходження 19 - 21 листопада 2015 

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Східно-

Європейський інститут психології 

Місце проходження: м. Київ  

Вид: Навчально-демонстраційна сесія  

Тема: «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: 

новітні світові та європейські практики» 

Документ, що засвідчує* Сертифікат № ЕЕ-108-11 



Інші види 

удосконалення 

професійної 

майстерності тощо 

(з отриманням 

сертифікату, 

посвідчення, інших 

документів) 

Вид діяльності: участь у навчальній програмі «Парус-Менеджмент 

та маркетинг 7.40»  

Дата або період проходження: квітень 2005 

Країна: Україна 

Місце проходження: Корпорація Парус 

Документ, що засвідчує: Сертифікат С0145271 

 

Вид діяльності: участь у спеціалізованому проекті «8 годин 

концентрованої практики у ВНЗ»  

Дата або період проходження: 16 березня 2007 

Країна: Україна  

Місце проходження: ТОВ «Технології Управління Спайдер Україна»  

Документ, що засвідчує:  Сертифікат №166П/2007 

 

Вид діяльності: участь у міжнародному семінарі «Ukraine –Chech 

republic – EU:current state and future trends»   

Дата або період проходження 10 – 13 жовтня 2007 

Країна: Чехія  

Місце проходження: EUIR (The European university of the international 

relations 

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у конференції «Ukraine –Chech republic – 

EU:current state and future trends»   

Дата або період проходження 06 квітня 2008 

Країна: Чехія  

Місце проходження: EUIR (The European university of the international 

relations 

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: completed a series of master-classes on: “ Contemporary 

methods of teaching in higher school: German experience”   

Дата або період проходження: листопад 2008 

Країна: Україна  

Місце проходження: Київський національний університет технологій 

та дизайну  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: completed in the international conference on “Economy 

modernization: new challenges and innovative practice”   

Дата або період проходження 20 жовтня 2013 

Країна: Sheffield, S Yorkshire, England  

Місце проходження: Scope Academic House 

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у українсько-польському освітньому проекті 

«Наукові пікніки/ Scientific fun»   

Дата або період проходження 21 вересня 2014  

Країна: Україна   

Місце проходження: Парк ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ 

Документ, що засвідчує: Диплом учасника 

 

Вид діяльності: участь у науково-практичному семінарі «Європейські 

рамки кваліфікаційних вимог для реалізації в програмне HORYZONT 



2020»   

Дата або період проходження 09 вересня 2014 

Країна: Україна   

Місце проходження: м. Київ 

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у міжнародній науково-практичні конференції 

«Наукові розробки, передові технології, інновації»  

Дата або період проходження: жовтень 2014 

Країна: Україна   

Місце проходження: Науково-дослідний інститут економічного 

розвитку  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: completed in the 1st International Academic Conference: 

«Science and education in Australia, America and Eurasia: fundamental 

and applied science»  

Дата або період проходження 25 червня 2014 

Країна: Австралия 

Місце проходження: Мельбурн  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у міжнародному бізнес-форумі  

Дата або період проходження 12 червня 2014 

Країна: Україна  

Місце проходження: ДВНЗ «Київський національний університет 

імені Вадима Гетьмана»  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у міжнародному бізнес-форумі  

Дата або період проходження 11 червня 2015 

Країна: Україна  

Місце проходження: ДВНЗ «Київський національний університет 

імені Вадима Гетьмана»  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: completed in international research and practical 

conference «Ekonomics, menegment, law: current state and perspectives of 

development» 

Дата або період проходження 28 серпня 2015 

Країна: Австралія   

Місце проходження: Мельбурн   

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у 4 міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної 

політики»  

Дата або період проходження 24-25 вересня 2015 

Країна: Україна  

Місце проходження: Національний університет «Львівська 

політехніка», м. Львів  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

 

Вид діяльності: участь у міжнародному бізнес-форумі  



Дата або період проходження 10 червня 2016 

Країна: Україна  

Місце проходження: ДВНЗ «Київський національний університет 

імені Вадима Гетьмана»  

Документ, що засвідчує: Сертифікат 

Участь у науково-

дослідній роботі 

(в хронологічному 

порядку) 

Назва науково-дослідної теми: “Розробка теоретичних основ 

економічного механізму розвитку підприємств легкої промисловості, 

автоматизованого проектування та керування виробництвом 

високоякісної продукції в умовах ринкової економіки» 

Номер держреєстрації 6.13 ДБ (0196U005499) 

Період виконання: 2003 - 2005 

 

Назва науково-дослідної теми: “Проблеми підвищення ефективності 

виробництва» 

Номер держреєстрації: 7-04/10.02/04 

Період виконання: 2004 

 

Назва науково-дослідної теми: “Проблеми підвищення ефективності 

виробництва в період трансформаційних процесів в економіці 

України» 

Номер держреєстрації: 7-06-5.2/06 

Період виконання: 2006 

 

Назва науково-дослідної теми: “Розробка методичного підходу з 

формування проектів інвестиційних бізнес планів розвитку 

підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів 

структурно-інноваційної політики» 

Номер держреєстрації: 0113U000326 

Період виконання: 2013 - 2014 

Керівництво 

студентською 

науковою роботою 

 

Участь в конкурсі наукових робіт _6______ (кількість студентів). 

в т.ч.посіли призові місця __4__________ 

Участь студентів  в наукових конференціях _48_ (кількість студентів), 

з публікацією тез _28___ 

Керівництво 

аспірантами  

1 

Патенти  

(назва, номер, рік 

отримання) 

Вид: Патент на корисну модель  

Назва: Механізм для розрізання деталей низу взуття по товщині 

Рік отримання: 2016 

 

Вид: Патент на корисну модель  

Назва: Засіб для подачі сипучого матеріалу 

Рік отримання: 2016 

Хоббі, улюблені 

заняття 

Спорт, вишивка, в’язання, подорожі  

 


