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Прізвище, ім`я, по-батькові Сонько Юлія Анатоліївна 

 

 

Освіта 

Назва закладу, який закінчила: Київський національний торговельно-

економічний університет   
Рік закінчення:    2008  

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: Розвиток конкуренції на ринку консалтингових послуг 

України 

Досвід роботи Березень 2008 - вересень 2011– менеджер проектів в JV MC 

Вересень 2011 - березень 2016 – асистент кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного 

університету.  
Березень 2016 - 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. 

Лютий 2016 – заступник декана з науково-методичної роботи Київського 

національного торговельно-економічного університету. 
Назви навчальних дисциплін, 

які викладаються 

Національна безпека держави, Економічна політика держави, Економіка 

України 

 

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    33  

у тому числі:  

навчальних посібників       1 (у співавторстві)    
статті: 

у наукових фахових виданнях    10  

у наукометричній базі даних“SCOPUS”   1 

в інших міжнародних базах даних      4 

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:  9 

 

 

Підвищення кваліфікації 

Період проходження: червень 2016.  

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Центр 

комплексних досліджень з питань конкурентної політики Антимонопольного 

комітету України. 

Тема: «Макроекономічний аналіз». 

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 
 

Кемпінг, книги 

Контактні номери телефонів 

Електронна адреса 

 

(050) 64-98-200  

rakiulia19@gmail.com  

 

 


