
   
 
 
 
 
 

 КОНТАКТИ 

Вул.Б.Гринченка 1, Київ, 01001 
nstukalo@ukr.net 

nstukalo@naqa.gov.ua  
www.nataliiastukalo.com  

ПУБЛІЧНІ ПРОФІЛІ ТА ВІДЕО  
LinkedIn  

https://www.linkedin.com/in/nataliia-stukalo-
9593a219/ 

Facebook 
https://www.facebook.com/natalie.stukalo   

Meet Nataliia Stukalo  
https://www.youtube.com/watch?v=bATNYUDtgbo   

YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCkTE5fxh-

u27cfVtXztOkuQ?view_as=subscriber  

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Академічне лідерство та освітній 
менеджмент на національному та 

інституційному рівнях; 
Онлайн освіта та цифрові компетенції; 
Розробка освітніх політик і процедур; 

Виключні організаційні здібності та 
вміння вести зовнішні комунікації; 

Стратегічне, креативне та гнучке 
мислення; 

Орієнтація на досягнення результату, 
вміння керувати змінами; 

Створення команд, у тому числі 
мультинаціональних, мотивація та 

розвиток співробітників; 
Вміння ефективно планувати час та 

наявні ресурси, працювати й приймати 
рішення в стислі терміни; 

Навички проектного менеджменту, 
розробки положень, стандартів та 

інших документів; 
Саморозвиток, ентузіазм та 

впевненість, порядність 
 

МОВИ 

Українська – рідна 
Англійська, російська – вільно 

Німецька – читаю, перекладаю із 
словником 

 
 
 
 

НАТАЛІЯ СТУКАЛО 
 
 
 
 

ДОСВІД РОБОТИ 
 
Із січня 
2019 
 
2013 – 
досьогодні 

 
Заступниця Голови Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 
 

Академічний Менеджер  
Університет Рохемптон (Лондон) Онлайн / Laureate 

Online Education 
 

2011 –  
досьогодні 

Запрошений професор  
Університет Ліверпулю / Laureate Online Education 

 
2013 –  
28 грудня 
2018 

Декан факультету міжнародної економіки 
Дніпровський національний університет ім. 

О.Гончара 
 

2016-
2017 

Т.в.о. директора Бізнес та менеджмент школи 
Університет Рохемптон Онлайн (Лондон) / Laureate 

Online Education 
 

2011-
2014 

Зав.кафедрою міжнародної економіки і світових 
фінансів ДНУ ім. О.Гончара 

 
2009-
2011 

Професор кафедри міжнародної економіки і 
світових фінансів ДНУ ім. О.Гончара 

 
2001-
2009 

Заступник декана з наукової роботи, доцент 
кафедри міжнародної економіки і світових 

фінансів ДНУ ім. О.Гончара 
 

1998-
2001 

Викладач/старший викладач кафедри міжнародної 
економіки і світових фінансів ДНУ ім. О.Гончара 

  

РОБОТА В РАДАХ МОНУ 

2013-
2016 

член експертної ради МОНУ з питань проведення 
експертизи дисертаційних робіт з питань 

макроекономіки, світового господарства і 
соціально-економічного розвитку  

2010- 
2020  

член Наукової ради МОНУ, секція «Економіка» 

2015 – 
2019 

член Науково-методичної підкомісії 292 
«Міжнародні економічні відносини» МОНУ 

 

Доктор економічних наук, професор 

 

mailto:nstukalo@ukr.net
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https://www.youtube.com/channel/UCkTE5fxh-u27cfVtXztOkuQ?view_as=subscriber


 
 
 
ОСВІТА 
 
2009 Захист докторської дисертації, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 
 

2000 Захист кандидатської дисертації, спеціальність 08.05.01 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, КНЕУ 

 

1998-2000 Аспірантка кафедри міжнародних фінансів, ДНУ ім.О.Гончара 
 

1993-1998 Студентка, спеціальність «міжнародні економічні відносини», ДНУ 
 

1991-1993 Ліцей інформаційних технологій при ДНУ 
 
 

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ 
 

2001 Гарвардський університет (США), Гарвардська літня школа 
 

2007 Рада Європи (Страсбург, Франція), Літній університет демократії 
 

2014 Варшавський університет (Польща), проект “Інноваційний університет та лідерство”  
 

1998, 1999 Університет Амстердаму (Нідерланди), TEMPUS/TACIS проект 
 

2002 Католицький університет Льовену (Бельгія), TEMPUS/TACIS проект 
 

2009 Болонський університет (Італія), Erasmus-Mundus 
 

2011, 2012 Корвінус університет Будапешту (Угорщина), науковий проект 
 

2015, 2016 Вільний університет Брюсселю (Бельгія), Erasmus+ Staff Mobility for Training 
 

2018 
 
 
2019 
 
2019 
 
 
2020 
 
 
2020 

Міжнародна тренінгова програма “Italy Business Week” (Італія),  International Fund for 
Academic Cooperation 

 
Університет Латвії, тренінг із внутрішнього забезпечення якості 

 
Алмати, Казахстан, член міжнародної експертної групи із оцінювання якості освітніх 

програм казахських університетів 
 

Нурсултан, Казахстан, член міжнародної експертної групи із оцінювання якості освітніх 
програм казахських університетів 

 
Рада ректорів Польщі, Варшава, Семінар з оцінювання науки та програм третього рівня 

навчання  

 
 

 



 
 
 
 

НАГОРОДИ 
 
2017 Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного університету 

 
2014 Відмінник освіти України 

 
2011 Грамота Президії Національної академії наук України 

 
2010 Переможець Дніпропетровського обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» 

 
2010 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 
2010 Почесна Грамота Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

 
2006 Почесна Грамота Дніпропетровської обласної ради 

 
2003 перша премія конкурсу „Кращий викладач ВНЗ (Україна, Білорусь, Молдова)” в 

рамках Проекту „Громадянська освіта” 
 

2000-2002 стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених 
  

  

ПУБЛІКАЦІЇ 
 
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200658138   
Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=wta5F-gAAAAJ&hl=ru   
Автор та співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографій «Зелена 
економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Beyond the Borders: 
Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007), «Глобалізація світогосподарського 
розвитку: Cui Bono?» (2013), тощо. 
Автор та співавтор публікацій присвячених проблемам освіти, у т.ч.  «Інноваційний університет і 
лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016),  «Компаративний аналіз підходів до 
регулювання розвитку онлайн освіти» (2015), «Сучасні тренди глобального ринку онлайн освіти» 
(2015), «Унікальні освітні продукти як основа міжнародної конкурентоспроможності українських 
університетів» (2017). 
Повна бібліографія буде надана на першу вимогу. 
Безпосередньо брала участь у понад 70 міжнародних наукових конференціях та семінарах в 
Україні, Білорусі, Польщі, Бельгії, США, Італії, Угорщині, Нідерландах, Франції, Німеччині. 
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
2016 – 
2019 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 ДНУ ім.О.Гончара по захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук  

 
2017 – 
2019 

Відповідальний редактор журналу «European Journal of Management Issues» 
(http://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/pages/view/Editorial_board 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200658138
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wta5F-gAAAAJ&hl=ru


2017 – 
досьогодні 

Управляючий редактор журналу Problems and Perspectives in Management journal, 
що входить до SCOPUS (https://businessperspectives.org/journals/problems-and-

perspectives-in-management#editorial-board*section%3Enataliia-stukalo ) 

 
2006 – 
2019 

Науковий керівник держбюджетних тем кафедри міжнародної економіки і 
світових фінансів ДНУ ім. О.Гончара 

 

2000-2002 Голова Ради молодих вчених ДНУ 
 

2018 Член Міжнародної наукової ради Міжнародного бізнес форуму в м. Вюрцбург 
(Німеччина) (https://wibf.fhws.de/people/international-advisory-board/) 

 
2000 – 
2018 

Спів-голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні МЕВ: виклики розвитку та драйвери успіху» 

 
2016 Член організаційного комітету міжнародної конференції «International Relations 

2016: Current issues of world economy and politics» (Словакія) 
(file:///C:/Users/Nataliia/Downloads/Invitation%20Smolenice%202016%20(2).pdf ) 

 
2000-2003 координатор Центру „Освітні студії” в рамках Мегапроекту Міжнародного фонду 

„Відродження” 
 

З 2006  Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських 
студій» 

 
З 2008  член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-

міжнародників» 
 

З 2017  
 
З 2019 

Член Україно-американської асоціації працівників вищої освіти 
 

Член правління ГО “Інноваційний університет” 
 

2007  Випускниця проекту Українська школа політичних студій 
 

З 2012 року Підготувала 3-х докторів та 4-х кандидатів економічних наук 
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