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спеціалізації «Зовнішньо економічна діяльність» (КНТЕУ-2017р.) 

14. Програма та робоча програма з виробничої практики ОС «бакалавр», 

спеціалізації «Аудиторська діяльність» (КНТЕУ-2017р.) 

15. Програма та робоча програма з виробничої та переддипломної практики ОС 

«магістр», спеціалізації «Аудиторська діяльність» (КНТЕУ-2017р.) 

16. Програма та робоча програма з дисципліни «Аудит інвестиційних проектів» , ОС 

«магістр», спеціалізація «Менеджмент інвестиційної діяльності» (КНТЕУ-2017р.) 

17. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аудит інвестиційних проектів» , ОС 

«магістр», спеціалізація «Менеджмент інвестиційної діяльності» (КНТЕУ-2017р.) 

18. Методичні рекомендації для сомостійної роботи студентів  з дисципліни «Аудит 

інвестиційних проектів» , ОС «магістр», спеціалізація «Менеджмент інвестиційної 

діяльності» (КНТЕУ-2017р.) 

17. Програма з дисципліни «Аудиторське забезпечення М&A» ОС «магістр», 

спеціалізація «Фінансовий аналіз та аудит» (КНТЕУ-2018р.) 

 

 
Додаткова інформація. 

 

Приймала участь у виконанні 4-х госпрозрахункових та 1-й держбюджетній темах.   

Виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій. 
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