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Освіта: 

У 2000 році з відзнакою закінчила Донецький інститут економіки та 

господарського права і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» 

та здобула кваліфікацію економіста.  

У 2006 році захистила дисертаційну роботу на тему «Методи управління 

фінансово-господарською діяльністю підприємства» в Приазовському державному  

технічному університету Міністерства освіти і науки України.  

У 2013 році отримала атестат доцента кафедри обліку і аудиту. 

 

Досвід роботи: 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 

– 17 років. 

З 2000 – 2006 рр. працювала викладачем на кафедрі обліку, аудиту та економічного 

аналізу Донецького інституту економіки та господарського права.  

З 2006 -2010 рр. працювала в ЧВУЗ «Європейський університет» на посаді доцента 

кафедри  фінансів, обліку та аудиту.  

З 2010 - 2014 рр. працювала в Донецькому державному університеті управління на 

посаді доцента кафедри обліку і аудиту.  

З 2015 -2018 рр. працювала в Київському Національному університеті культури і 

мистецтв на кафедрі економіки на посаді доцента.  

З 2019 по теперішній час - доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

 

Наукова-дослідна робота:  

Автор має понад 50 публікацій, серед яких 3 монографії, 5 навчальних посібника, 

30 статей у фахових виданнях України, 1 стаття Scopus, 25 тез наукових доповідей. 

 

Основні наукові досягнення: 

У 2016 році приймала участь в роботі I Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому 

глобалізованому просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 року). 

У 2018 році успішно пройшла курси підвищення кваліфікації за темою: 

«Логістичне управління соціально-економічними системами: правовий, фінансовий, 

маркетинговий аспект» в компанії 5 PL. 

У 2019 році успішно засвоїла загальний курс англійської мови обсягом 108 

навчальних годин на рівні B2. 

 

Викладає дисципліни: 

«Облік і аудит», «Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій», 

«Ринок фінансових послуг», «Аналіз бізнес-процесів в IT-підприємствах», «Аналіз 

фінансово-господарської діяльності ІТ-підприємств», «Основи управління фінансово-

економічною діяльністю організацій». 

 

Коло наукових інтересів: 

облік, аналіз і аудит на підприємствах телекомунікаційної галузі;  

фінансовий менеджмент; 

державні та місцеві фінанси. 

 


