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Освіта: 

Освіта вища. У 1989 році закінчила економічний факультет Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність політична 

економія. Присвоєно кваліфікацію економіст, викладач політичної економії. 

Отримано диплом з відзнакою. 

     З 1989 р. по 1992 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі політичної 

економії Київського державного економічного університету. В 1992 р. 

захистила дисертацію за темою «Відтворювальна структура кінцевого 

суспільного продукту (на матеріалах України)». Рішенням спеціалізованої 

вченої ради присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. 

 

Професійна діяльність: 

Викладачем КНЕУ працюю з 1992 р. З них: 

1992 – 1997 р.р. – асистент кафедри політичної економії обліково-

економічних факультетів Київського державного економічного університету; 

1997 – 2002 р.р. – старший викладач кафедри політичної економії обліково-

економічних факультетів Київського національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана; 

З 2002 р. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного 

економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 

 

Викладацька діяльність: 

Політична економія 

Економічна теорія 

Основи економічної науки 

Перехідна економіка 

Транзитивна економіка 

Трансформаційна економіка і економічна політика 

Соціальна економіка 

Економіка соціальної сфери 

Політична економія ІІ. 

 

Підвищення кваліфікації: 

З 20 вересня 2002 р. по 20 грудня 2002 р. навчалась на курсах підвищення 

кваліфікації Київського національного економічного університету за 

програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики 

навчання». 

     В жовтні – листопаді 2007 р. проходила стажування в Інституті економіки 

та прогнозування НАН України, у відділі економічної теорії. 

     З 1 жовтня по 31 грудня 2013 р. проходила стажування в Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, на кафедрі економічної 

теорії. 



     З 10 березня 2020 р. по 19 травня 2020 р. підвищувала кваліфікацію в 

Інституті післядипломної освіти за програмою «Формування у студентів 

компетентностей ХХІ сторіччя». Виконано випускну роботу з розробки 

методичних матеріалів для занять з формування у студентів компетентностей 

ХХІ сторіччя за фаховим спрямуванням викладача. 

 

     Стажування за кордоном. 1993- 1994 р.р. навчалась у Вищій школі 

підприємництва при Київському державному економічному університеті. 

Стажування проходила у Франції. Стажування полягало в проходженні курсу 

за програмою вивчення менеджменту по Західноєвропейському зразку, яка 

була організована для викладачів економічних спеціальностей ВНЗ України. 

Отримано сертифікат по закінченню навчання про успішний результат. 

 

Вільне володіння французькою мовою. 

 

Наукова діяльність 

Всього маю 66 наукових публікацій, в їх числі є статті в фахових виданнях, 

тези доповідей на міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

підручники, навчально – методичні матеріали. 

     Займалась і студентською науковою роботою. У 2013, 2014, 2015 роках 

відповідала за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

економічної теорії по кафедрі політичної економії обліково-економічних 

факультетів. 

     З 2013 р. здійснювала керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком. 

     У 2014 р. працювала у складі жюрі на турнірі юних економістів. 

     Щорічно керувала підготовкою доповідей студентів на наукових 

студентських конференціях. З 1995 по 2015 р.р. відповідала за наукову 

студентську роботу на кафедрі політичної економії обліково-економічних 

факультетів. 

 

Нагороди: 

Наказом ректора Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана від 17.11.2011 р. нагороджено знаком «Заслужений 

працівник Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана». 
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