
Доктор економічних наук, професор Наталя Ігорівна Верхоглядова 

 

Народилася 14 грудня 1956 р. у м. Жовті Води 

Дніпропетровської області в сім’ї службовців. У 

1974 р. закінчила місцеву середню школу № 2, а в 

1979 р. з відзнакою – Дніпропетровський гірничий 

інститут, здобувши кваліфікацію гірничого 

інженера-економіста. 

З 1979 по 1982 р. працювала у 

Жовтоводському управлінні будівництва на посаді 

економіста планового відділу. В 1984 р. закінчила 

аспірантуру Московського геологорозвідувального 

інституту. В березні 1988 р. захистила 

кандидатську дисертацію і отримала науковий 

ступінь кандидата економічних наук. 

У грудні 1987 р. почала працювати в Інституті підприємництва 

«Стратегія». Зокрема, обіймала посади старшого викладача, доцента, 

завідувача кафедри економіки та проректора з навчальної роботи. В 2002 р. 

була призначена ректором цього інституту. 

У 2005 р. захистила докторську дисертацію і здобула науковий ступінь 

доктора економічних наук. 

У 2007 р. Н. І. Верхоглядовій присвоєно вчене звання професора. У 2008 

р. була запрошена на роботу в Придніпровську державну академію 

будівництва та архітектури. 

16 жовтня 2008 р. обрана завідувачем кафедри обліку та аналізу, а 

3 листопада цього року ж призначена проректором з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, де працює і нині. 

Наталя Ігорівна успішно здійснювала професійну діяльність за 

сумісництвом на посаді завідувача кафедри обліку, економіки і управління 

персоналом підприємства. Сьогодні є професором цієї кафедри. 

Протягом десяти років роботи зарекомендувала себе принциповим, 

пунктуальним, вимогливим до себе і підлеглих керівником. Сприяє творчому 

зростанню викладачів, уважно ставиться до різних пропозицій, заохочує 

ініціативних колег. Є успішним організатором навчально-педагогічної роботи 

академії. 

Велику увагу Н. І. Верхоглядова надає науковому зростанню студентів 

та співробітників академії. Наукова діяльність Н. І. Верхоглядової пов’язана з 

дослідженнями в галузі управління діяльністю будівельного підприємства: 

конкурентоспроможність, ризики, управління персоналом, формування 

фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів; економіка та управління національним 



господарством. Має понад 30-річний досвід науково-педагогічної діяльності. 

Під її керівництвом захищено 20 кандидатських та три докторські дисертації. 

Професор Н. І. Верхоглядова є головою спеціалізованої вченої ради 

К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за такими спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка». 

Член спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету 

м. Запоріжжя. Член редакційної колегії трьох фахових видань з питань 

економіки: «Економічний простір» (Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури), «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» 

(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), 

Інфраструктура ринку (Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій, м. Одеса). 

Н. І. Верхоглядова має понад 316 наукових праць. Особливої уваги 

заслуговують сім монографій, сім підручників, а також різнопланові науково-

методичні вказівки. За результатами великої дослідницької діяльності 

Н. І. Верхоглядової в академії сформована і успішно працює десять років 

наукова школа під її керівництвом. 

Наталя Ігорівна є академіком трьох академій: Міжнародної інженерної 

академії, Академії будівництва України, Академії економічних наук України. 

З 13 липня 2018 року Н. І. Верхоглядова призначена Наказом Міністра 

освіти і науки України виконуючим обов’язки ректора Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури. 

Багатий життєвий та науковий досвід Н. І. Верхоглядової є підставою 

для подальшого розвитку її педагогічної, наукової та організаторської 

діяльності. 


