
 

 

 

 

Резюме викладача 

1. Ідентифікатори 

автора 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nHH1mMcAAAAJ 

http://orcid.org/0000-0003-4634-2009 

https://publons.com/researcher/1959084/natalia-makhnachova/ 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням року, 

закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому 

числі наукової) 

У 2008 р. закінчила Київський національний 

університет внутрішніх справ за спеціальністю 

«Правознавство». 

У 2009 р. закінчила Вінницький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 

«Адміністративний менеджмент». 

Захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук у Черкаському 

державному технологічному університеті за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил 

і регіональна економіка, тема дисертації: 

«Стратегічні напрями формування та використання 

потенціалу земельних ресурсів регіону». 

3. Підвищення 

кваліфікації  
 Тренінг з інтерактивної методології 

викладання курсу з громадянської освіти 

«Демократія: від теорії до практики», м. Івано-

Франківськ, 2021 р. 

 Тренінг для підготовки експертів із 

забезпечення якості вищої освіти в рамках 

проектів «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої освіти» «Нова 

Інформаційна картка викладача 

1. ПІП (повністю) Махначова Наталя Михайлівна 

2. Вчене звання, посада 

на кафедрі 

кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту та адміністрування 

3. Адреса персональної 

робочої електронної 

пошти 

natalia_makhnachova@vtei.com.ua 

4. Правильна 

транслітерація 

прізвища (для створення 

короткої адреси на 

персональну сторінку 

викладача з резюме) 

Makhnachova 
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система акредитації як засіб забезпечення 

якості та подолання корупції у вищій освіті», 

м. Вінниця, 2019 р. 

 Навчальний курс для тренерів з електронного 

урядування та електронної демократії, 

організований Фондом Східна Європа та 

програмою EGAP, м. Київ, 2018р. 

4. Міжнародний досвід  Навчання в рамках Міжнародного проекту від 

Швецького інституту «Baltic Network for 

prevention of Early School Leaving. See Me», 

Упсала, Швеція, 2018 р. 

 Наукова конференція в рамках проекту «Baltic 

Network for the Prevention of Early School 

Leaving. See Me», м. Ларісса, Греція, 2019 р. 

 Міжнародне стажування в Академії туризму 

«Дімітра» в рамках програми «Ерасмус+» та 

проекту «Igma-Femina», м. Ларісса, Греція, 

2019 р. 

5. Особисті нагороди  Почесна грамота Вінницької обласної 

державної адміністрації та обласної Ради,   

2017 р. 

 Почесна грамота Департаменту освіти і науки 

Вінницької обласної державної адміністрації, 

2018 р.  

 Грамота Комітету Верховної ради України з 

питань аграрної політики та земельних 

відносин, 2018. 

 Подяка Програми розвитку ООН в Україні, 

2018 р.  

6. Перелік 

найвагоміших праць 

1. Assessment of the effectiveness of enterprise 

management components in modern conditions. 

Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 2. 

С. 27-32. (Web of Science) 

2.  Е-демократія як інструмент розвитку 

громадянського суспільства та ефективного 

партнерства в публічній сфері. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2018. 

№ 10. URL: www.dy.nayka.com.ua (Index 

Copernicus) 
3. Роль соціального партнерства в громаді в 

умовах децентралізації. Ефективна економіка. 

2018. № 6. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=64
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4. Інноваційний розвиток території на основі 

смарт-критеріїв. Публічне управління в 

Україні. 2019. № 11. С. 148-152. 

5. Моніторинг інформаційного забезпечення 

ЦНАП Вінницької області в умовах 

нестабільності епідемічної 

ситуації. Інвестиції: практика та досвід. 

2020. № 19-20. С. 167–171.  

7. Досвід роботи З 2009 по 2012 рр. працювала в Регіональному 

відділенні Фонду державного майна України по 

Вінницькій області на державній службі. 

З 2012 по 2019 рр. працювала помічником-

консультантом народного депутата України в 

Апараті Верховної Ради України (з 2014 року на 

громадських засадах). 

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. 

З 2014 по 2021 рр. працювала на посаді доцента 

кафедри менеджменту та адміністрування.  

З 2021 р. працює на посаді завідувача кафедри 

менеджменту та адміністрування.  

Координує діяльність Ресурсного центру зі сталого 

розвитку при ВТЕІ КНТЕУ. 
 


