
РЕЗЮМЕ 

 
Прізвище ім`я по- 

батькові працівника 

П’ятницька Галина Тезіївна 

Назви навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Торговельний менеджмент», «Корпоративне управління», 

«Стратегічне управління», «Стратегічне управління 

підприємством», Наукові семінари «Сучасні інструменти 

управління підприємством» 

Освіта Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка 

Рік закінчення: 1989 р. 

Спеціальність: «Економічна кібернетика» 
Кваліфікація за дипломом: «Економіст-математик» 

Навчання в аспірантурі Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки 

України 
Роки навчання: 1991-1994 рр. 

Навчання в 

докторантурі 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Роки навчання 2000-2003 рр. 

Науковий ступінь 

доктора філософії 
(кандидата наук) 

Шифр наукової спеціальності: 08.02.03 
Назва наукової спеціальності: «Управління, планування та державне 

регулювання економіки» 

Рік присвоєння: 1996 р. 

Тема дисертації: «Економічне регулювання розвитку туристської 

галузі України» 

Науковий ступінь 

доктора наук 

Шифр наукової спеціальності: 08.00.04 
Назва наукової спеціальності: «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» 

Рік присвоєння: 2009 р. 

Тема дисертації: «Формування стратегії розвитку підприємств 

ресторанного господарства» 

Вчене звання (доцент, 
с.н.с., професор) 

Професор з 25 січня 2013 р. 

Досвід роботи 
(етапи професійної 

діяльності від 
теперішнього часу) 

З 1 вересня 2009 р. – по теперішній час – професор кафедри 
менеджменту Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

грудень 2003 р. – серпень 2009 р. – доцент кафедри готельно- 

ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ; 

грудень 2000 р. – червень 2002 р. – доцент кафедри технології та 

організації громадського харчування Київського державного 

торговельно-економічного університету (за сумісництвом під час 

навчання у докторантурі); 

листопад 1998 р. – грудень 2000 р. – доцент кафедри технології та 

організації громадського харчування КДТЕУ; 

жовтень – листопад 1998 р. – асистент кафедри технології та 

організації громадського харчування КДТЕУ (за сумісництвом); 

вересень 1997 р. – січень 1999 р. – старший науковий співробітник 

Державного науково-дослідного інституту інформатизації та 

моделювання економіки Національної агенції з питань 

інформатизації при Президентові України; 

листопад 1994 р. – серпень 1997 р. – молодший науковий 

співробітник Державного науково-дослідного інституту 

інформатизації та моделювання економіки Національної агенції з 

питань інформатизації при Президентові України; 
вересень 1989 р. – жовтень 1991 р. – інженер-програміст Головного 



 науково-дослідного інституту та обчислювального центру 
Міністерства економіки України. 

Підвищення 

кваліфікації 

Період проходження: 09.02.1999 р. – 01.02.2000 р. 
Київський державний торговельно-економічний університет 

Місце проходження: Вища школа педагогічної майстерності КДТЕУ 

Курс: «Методика викладання у вищій школі» 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації АК № 119947 від 1 лютого 

2000 р. 

Стажування Майамський університет (штат Огайо, США) (2002 р.) 

ПАТ «Галант» м. Київ (01.10.2013 р. – 30.10.2013 р.) 

Інші види 

удосконалення 

професійної 

майстерності тощо 

(з отриманням 

сертифікату, посвідчення, 

інших документів) 

Спеціалізований семінар «Усунення торгових бар’єрів та вступ 

України до Світової організації торгівлі» 

Дата або період проходження: 4-8 вересня 2000 р. (у Києві), жовтень 

2000 р. – країни ЄС 

Країна: Україна, країни ЄС 

Місце проходження: УАДУ, м. Київ, різні організації в Німеччині, 

Бельгії, Нідерландах 

Сертифікат, виданий Економічним навчальним центром УАДУ та 

Товариством Карла Дуйсберга 

Курс прикладної ринкової економіки 

Дата або період проходження: січень-травень 1998 р. 

Країна: Австрія 

Місце проходження: Об’єднаний Віденський інститут, м. Відень 

Сертифікат Об’єднаного Віденського інституту 

Курс ринкової економіки та фінансового аналізу 

Дата або період проходження: вересень-листопад 1997 р. 

Країна: Україна 

Місце проходження: Українська академія державного управління 

при Президентові України, м. Київ 

Сертифікат Інституту економічного розвитку Світового банку 

Участь у різних міжнародних науково-практичних та навчально- 

методичних конференціях 

Участь у науково- 

дослідній роботі 

(в хронологічному 
порядку) 

З 2010 р. і до тепер: 
1. «Кластеризація економіки України в умовах європейської 

інтеграції» 

Номер держреєстрації: 0115U000566 

Період виконання: 2015-2018 рр. 

2. «Управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі» 

Номер держреєстрації: 0114U000322 

Період виконання: 2013-2015 рр. 

3. «Стратегічний розвиток підприємств торгівлі» 

Номер держреєстрації: 0113U007443 

Період виконання: жовтень-грудень 2013 р. 

4. «Соціальне партнерство в торгівлі» 

Номер держреєстрації: 0111U000940 

Період виконання: 2011-2013 рр. 

5. «Інноваційні технології у ресторанному господарстві» 

Номер держреєстрації: 0110U002913 

Період виконання: 2010-2012 рр. 

6. «Управління організаційними змінами на підприємствах торгівлі» 

Період виконання: 2011-2012 рр. 

7. «Управління підприємствами малого та середнього бізнесу в 



 умовах економічної кризи» 
Номер держреєстрації: 0110U000699 

Період виконання: 2010 р. 

8. «Методологія прийняття рішень в стратегічному управлінні 

торговельним підприємством» 

Номер держреєстрації: 0107U000129 

Період виконання: 2010 р. 

9. «Організаційний розвиток суб’єктів ринку товарів та послуг в 

умовах глобалізації» 

Номер держреєстрації: 0107U000131 

Період виконання: 2010 р. 

До 2010 р. НДР: 

1. «Розроблення нормативів забезпеченості місцями у закладах 

ресторанного господарства» (замовник – Міністерство економіки 

України, номер держреєстрації 0106U012005); 

2. «Соціально-економічне регулювання організації харчування при 

навчальних закладах України» (замовник – Міністерство освіти і 

науки України, номер держреєстрації 0103U001173); 

3. «Стратегічний розвиток громадського харчування в Україні» 

(замовник – Міністерство освіти і науки України, номер 

держреєстрації 0101U000930); 

4. «Створення системи стандартів закладів громадського 

харчування» (замовник – Міністерство економіки України, номер 

держреєстрації 0101U006907); 

5. «Управління збутовою діяльністю підприємств (закладів) 

ресторанного господарства» (держбюджетна, номер держреєстрації 

0108U007031); 

6. «Маркетинг виставкової діяльності» (держбюджетна, номер 

держреєстрації 0108U007032); 

7. «Розробка методики оцінки конкурентоспроможності підприємств 

громадського харчування на різних сегментах ринку» 

(держбюджетна); 

8. «Комплексна оцінка якості діяльності ресторанів в умовах 

конкуренції» (держбюджетна). 

Керівництво 

студентською науковою 

роботою 

Підготовлено студентів до участі в олімпіаді – 4 студенти, в т.ч. 

посіли призові місця – 2 студенти; 

Участь в конкурсі наукових робіт – 8 студентів, в т.ч. посіли призові 

місця – 7 студентів; 

Підготовлено наукових праць зі студентами – понад 70, у т.ч. 1 

статтю у співавторстві зі студенткою у 2014 р.; 

Участь студентів в наукових конференціях – понад 100 студентів, з 

публікацією тез – 10 студентів. 

Керівництво 
аспірантами 

7 аспірантів, у т.ч. 2 вже захистили роботи 

Громадська та 
благодійна діяльність 

Анонімно беру участь у благодійній діяльності 

Участь у розробці 

законопроектів, 

державних програм 

1. Законопроект «Про внутрішню торгівлю» (2004 р.); 
2. Законопроект «Про харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (2014 р.) (зареєстрований Верховною Радою України за № 

4004а від 03.06.2014 р. за поданням народного депутата України 

Чудновського В.О.); 

3. Проекти Концепції Програми та Програми розвитку внутрішньої 



 торгівлі на період до 2012 року. (Програма розвитку внутрішньої 

торгівлі на період до 2012 року була затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 632) (2004-2009 

рр.); 

4. «Нормативи забезпеченості місцями у закладах ресторанного 

господарства», що затверджені наказом Міністерства економіки 

України «Про затвердження нормативів забезпеченості місцями в 

закладах ресторанного господарства та Порядку застосування 

нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного 

господарства» від 12.10.2009 р. №1111 (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 03.11.2009 р. за № 1015/17031) (2006 р. 

– в період виконання НДР «Розроблення нормативів забезпеченості 

місцями у закладах ресторанного господарства» на замовлення 

Міністерства економіки України; 2007-2009 рр. – надання 

консультацій працівникам міністерства при підготовці проекту 

наказу); 

5. Галузевий стандарт вищої освіти України «ОКХ бакалавра галузі 

знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» (затверджено та надано чинності 

наказом МОН України від 3 квітня 2007 р. № 273) (2007 р.); 

6. «Методичні рекомендації з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», затверджені наказом 

Міністерства економіки України від 01.08.2006 р. № 265 (згідно з 

Договором про творчу науково-практичну співпрацю на 2004-2007 

рр. між Київським національним торговельно-економічним 

університетом та Міністерством економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 5 жовтня 2004 р. №138) (2004-2006 рр.); 

7. Національний стандарт України «Заклади ресторанного 

господарства. Класифікація: ДСТУ 4281:2004» (чинний від 

31.03.2004 р.) (2003-2004 рр.); 

8. «Методичні рекомендації з організації роботи закладів 

ресторанного господарства при вищих навчальних закладах», 

затверджені наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 05.03.2004 р. № 93 (згідно з 

Договором про творчу науково-практичну співдружність на 2001- 

2003 рр. між Департаментом політики внутрішньої торгівлі і 

побутових послуг Міністерства економіки України та Київським 

національним торговельно-економічним університетом від 23 

лютого 2001 р. № 84) (2003 р.); 

9. «Рекомендації щодо організації громадського харчування на 

території ринку (торговельного комплексу)», затверджені наказом 

Міністерства економіки України № 198 від 04.09.2001 р. (згідно з 

Договором про творчу науково-практичну співдружність на 2001- 

2003 рр. між Департаментом політики внутрішньої торгівлі і 

побутових послуг Міністерства економіки України та Київським 

національним торговельно-економічним університетом від 23 

лютого 2001 р. № 84) (2001 р.). 

Винагороди* (нагороди, 

грамоти, подяки, 

дипломи тощо) 

Нагороджена Нагрудним знаком ІІІ ступеня «За сумлінну працю» 

Міністерства економіки України за багаторічну сумлінну роботу, 

пов’язану з реалізацією економічної політики (2009 р.); 

Подякою Київської міської адміністрації за вагомий особистий 

внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 



 потенціалу столиці та з нагоди Дня науки (2005 р.); 

Почесною грамотою Всеукраїнської профспілки працівників і 

підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг за 

багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, плідну конструктивну 

співпрацю з профспілкою, вагомий особистий внесок у розробку 

законопроектів на користь трудових колективів галузі та з нагоди 

святкування Дня факультету (2007 р.); 

Почесними грамотами Київського національного торговельно- 

економічного університету за високі досягнення та значний 

особистий внесок у науково-педагогічну діяльність (2014 р.), за 

активну роботу у підготовці та виданні науково-практичного 

журналу «Вісник КНТЕУ» та з нагоди 10-річчя від дня його 

заснування (2008 р.). 

Хоббі, улюблені заняття Заняття з сином, подорожі, виставки мистецтва, театр, філателія 

(флора) 

 


