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Освіта 

Назва закладу, який закінчила: Київський національний торговельно-

економічний університет   
Рік закінчення:    2005  
Спеціальність:    Менеджмент антимонопольної діяльності  

Кваліфікація за дипломом:   магістр з менеджменту антимонопольної 

діяльності, менеджер антимонопольної діяльності 

 

Науковий ступінь 

доктора філософії 

(кандидата наук) 

Шифр та назва наукової спеціальності: 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством  

Рік присвоєння:    2015  

Тема дисертації: Державне регулювання ринку споживчих товарів в 

Україні 

Досвід роботи Вересень 2006 - червень 2015 – асистент кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного 

університету.  
Червень 2015 - квітень 2018 – старший викладач кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-

економічного університету.  

Квітень 2018  – доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Вересень 2016 – заступник декана з науково-методичної роботи Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

Назви навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Публічні комунікації», «Економіка України», «Місцеві ініціативи», 

«Аналіз державної політики». 

 

Сучасні навчальні технології, 

які використовуються 

у педагогічній практиці 

Інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних технологій; 

використання ділових ігор, проблемних ситуацій при проведенні 

практичних занять; створення комп'ютерно-орієнтованих методів навчання 

з навчальних дисциплін; розробка тестових завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань студентів; імітаційні активні методи, 

(неігрові - аналіз конкретних ситуацій); кейс-метод. 

 

 

 

 

Публікації 

Загальна кількість, всього    37  

у тому числі: 

підручників  
навчальних посібників       2 (у співавторстві)  

монографій     1 (у співавторстві) 

статті: 

у наукових фахових виданнях    8  

у наукометричній базі даних“SCOPUS”   1  

в інших міжнародних базах даних      4  

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій: 15 

 
 

 

Підвищення кваліфікації 

Період проходження: квітень 2013.  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Центр 

комплексних досліджень з питань конкурентної політики 

Антимонопольного комітету України. 

Тема: «Теорія галузевих ринків». 

 

 

 

 

Період проходження:    квітень-травень 2018 року 
 

Назва організації, де проходили стажування: Державна служба статистики 

України  

Місце проходження:   Департамент статистики торгівлі  

Документ, що видано  

Період проходження: квітень-травень 2018. 

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Департамент 

статистики торгівлі Державної служби статистики України. 

Тема: «Антимонопольне регулювання галузевих ринків». 

 

Період проходження: 17.05.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Формування іміджу викладача»  

Документ, що видано: Посвідчення від 17.05.2017 № 250  

Період проходження: 18.05.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Інтеграція результатів наукових досліджень в освітній процес»  

Документ, що видано: Посвідчення від 18.05.2017 № 089  



 

 
Період проходження: 18.05.2017  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Особливості розробки навчально-методичного забезпечення 

дисциплін КНТЕУ»  

Документ, що видано: Посвідчення від 19.05.2017 № 085 

Період проходження: 05.06.2018  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Дотримання академічної доброчесності науковцем»  

Документ, що видано: Посвідчення від 05.06.2018 № 278 

 

 

Період проходження: 05.06.2018  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Дотримання академічної доброчесності науковцем»  

Документ, що видано: Посвідчення від 05.06.2018 № 278 

Період проходження: 06.06.2018  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Методика формування навчально-методичного комплексу 

дисциплін у хмарному середовищі»  

Документ, що видано: Посвідчення від 06.06.2018 № 83 

Період проходження: 12-14.06.2018  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Київський 

національний торговельно-економічний університет  

Місце проходження: вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна  

Вид: навчально-методичний семінар  

Тема: «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

КНТЕУ в системі дистанційного навчання (СДН) MOODLE»  

Документ, що видано: Посвідчення від 14.06.2018 № 203 

Відзнаки (назва, 

статус, ким видано, 
коли) 

Лист подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті 

успіхи в науково-педагогічній діяльності, виданий ректором Київського 

національного торговельно-економічного університету, 2016 рік. 

Рівень володіння 

іноземними мовами 

(вказати) 

Англійська – В2 (сертифікат) 

Особисті сильні риси характеру 

(не більше 7 за значущістю) 

Сумлінність, порядність, працьовитість, відповідальність, аналітичні 

здібності, здатність швидко навчатися, організованість, уважність 

Хоббі, улюблені заняття 
 

Спорт, кулінарія, книги, рукоділля 

Контактні номери телефонів 

Електронна адреса 

Skype 

(097) 827-55-87  

lazebna_iv@ukr.net  

 

 


