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Проблеми гармонізації та конвергенції бухгалтерського обліку в умовах глобалізації   

 

Дисципліни 
 

Бухгалтерський облік ,  Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності, Облік і 

звітність за міжнародними стандартами, Облік на підприємствах малого бізнесу 
 

Освіта 
 

 Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит», 2016р. 

 ОС «магістр» за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою, Національна 
академія управління, 2007р. 

 ОС «спеціаліст» за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської 
діяльності», Київський торговельно-економічний інститут, 1987 р. 
 

Вчене звання 
- 

Нагороди та відзнаки 
 
 Почесна Грамота КНТЕУ,  2017р. 
 Подяка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради за сумлінну роботу та досягнення майстерності у 
професійній діяльності, 2013 р. 

 Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну 
працю та досягнення високої майстерності у професійній діяльності, 2009 р. 

 Грамота Головного управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації за підготовку висококваліфікованих спеціалістів для підприємств і 
організацій м.Києва,  2007р. 
 

Діяльність (наукова, педагогічна, практична) 

 
 Після закінчення КНТЕУ працювала за спеціальністю на посадах бухгалтера, 

старшого економіста, начальника фінансово-розрахункового відділу, заступника 

головного бухгалтера, головного бухгалтера, заступника генерального директора 
з фінансових та економічних питань на підприємствах різних форм власності та 
організаційно-правових форм. До теперішнього часу за договорами цивільно-
правового характеру надає консультаційні послуги підприємствам різних форм 
власності та організаційно-правових форм.  



 

 
 З листопада 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку та 

оподаткування КНТЕУ.  
 З 2001 по 2005 року була постійним автором у професійному виданні 

«Дебет_Кредит», а з 2019 р. є автором у професійному виданні «Все про 
бухгалтерський облік» 

 З 2000 року розпочала викладацьку діяльність і працювала на посадах старшого 
викладача, доцента у вищих навчальних закладах. 
 

Підвищення кваліфікації, стажування  

 

 Краківський економічний університет, м. Краків, Польща (сертифікат № 

1681/PLSAP/2018,  12.02-2.03.2018р) 

 Балтійський дослідний інститут трансформації економіки, Латвія (сертифікат 

серія С № 20170733, 24-28 липня 2017 р.) 

 Компанія EY, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, оподаткування та аудиту», 25 травні 2018 р. (сертифікат № 18533) 

 Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, IFRS FORUM UKRAINE 

«На шляху до якісної звітності за МСФЗ», (свідоцтво № 261, 8 червня 2018 р,)   

 Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, програма «Сучасні 

методи освіти дорослих, 26.10.-17.11.2018 р. (свідоцтво ПК 02070967/000112-18) 

 Сертифікати: 1С:професіонал (ПБУ80005677. 20.12.2012), сертифікат на право 

викладати навчальні курси по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc IS» 

(ТЕУ/П 0016 від 03.09.2015 р)  

 спеціаліст «Master Бухгалтерія» (MB-EDU25/13, 2018р.),  

 сертифікат про знання англійської мови за рівнем В» (сертифікат КНТЕУ від 

04.02.2019) 

 Член Міжнародної організації  «Рада незалежних бухгалтерів і аудиторів, 2012 р. 

 Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2018 р.  
 


