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 У 2003 році закінчила з відзнакою Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет за спеціальністю «Економіка підприємства» здобула кваліфікацію «економіст» та 
була рекомендована до вступу в аспірантуру.   

 З 2003 по 2008 роки працювала у фінансових банківських установах з питань розвитку 
та управління корпоративного бізнесу, проводила оцінку рівня платоспроможності 
підприємств та встановлювала рівень їх платоспроможності. 

 У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми мінімізації 
економічних ризиків на промислових підприємствах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

 З 2011 року по 2015 рік працювала заступником декана з науково-педагогічної роботи 
у Запорізькому національному університеті Нікопольський факультет та викладала 
дисципліни кафедри менеджменту. В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри 
менеджменту. 

 У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний 
механізм консалтингової взаємодії підприємств України» за спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

 Автор понад 100 науково-методичних робіт, у тому числі статті у наукових фахових 
періодичних виданнях України, та закордонних виданнях, що індексовані у міжнародних 
наукометричних базах у т.ч. у базі SCOPUS. 

 За період 2016-2020 р. проходила стажування: 
- на кафедрі економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ) (2016 р.); 
- в інституті підвищення кваліфікації  ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» (м. Маріуполь) (2016 р.); 
- в Інституті розвитку міжнародної співпраці за міжнародною програмою підвищення 

кваліфікації з дисциплін: «Психологія управління», «Стратегічне управління») (м. 
Познань, Польща) (2017 р.). 

 У 2019 році пройшла Міжнародну програму стажування для викладачів "Європейські 
відповіді на глобальні освітні виклики" в Університеті права та адміністрації  (м. Познань, 
Польща). Свідоцтва Nо М 213130 24.01.2020. 

 Приймала участь у науково-дослідних  заходах:  
- Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету 

державної податкової служби України за НДР «Механізми протидії агресивному 
податковому плануванню в Україні»; 

- Академії економічних наук України у процесі розробки концепції економічного 
розвитку «Економічні реформи в Україні»; 

 Сфера науково-дослідних та професійних інтересів: стратегічний менеджмент, 
управління проектами, фінансовий менеджмент, управління конкурентоспроможністю, 
психологія управління та управлінське консультування. 


