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Сфера наукових інтересів 

 

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері фінансового та 

управлінського обліку  

 

Дисципліни 
 
"Бухгалтерський облік" (для студентів різних спеціальностей), «Облік в зарубіжних 
країнах», "Облікове забезпечення податкового планування" 
 

Освіта 
 

 У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук на тему «Управлінський облік на молокопереробних 

підприємствах». 

 У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук на тему "Основні напрямки підвищення ефективності 

формування та використання матеріально-технічної бази з доставки молока на 

переробні підприємства Української РСР". 

 У 1981 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової 

промисловості за спеціальністю "Економіка і організація промисловості 

продовольчих товарів". 

 
Вчене звання 

 
Доцент, 1995 
 

Нагороди та відзнаки 

 

 Почесна грамота ректора КНТЕУ, 2006 р,,  2018 р., 2019 р. 

 Нагрудний знак МОНУ «Відмінник освіти», 2018 р. 

 Грамота Всеукраїнської бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» 

«Улюблений викладач», 2010 р. 

 Почесна грамота МОНУ, 2006 р. 

 Почесна грамота Київського міського голови, 2003 р. 

  
Діяльність (наукова, педагогічна, практична) 

Загальний науково-педагогічний стаж роботи 38 років. 

 З 2004 р. працює в Київському національному торговельно-економічному 

університеті на посаді доцента,  
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 з 2017 р. – на посаді професора кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ. 

 
Приймала участь в розробці П(С)БО,  пропозицій щодо внесення змін до Податкового 
кодексу України,  методичного забезпечення бухгалтерського обліку, фінансової та 
податкової звітності суб’єктів малого підприємництва (СМП). 

 

Підвищення кваліфікації, стажування  

 Протягом 1994-1998 рр. пройшла підготовку за програмою TAСIS. Була на 

стажуванні в Шотландському інституті бухгалтерів-експертів (м. 

Единбург, Велика Британія, (1994 р.). 
 Пройшла стажування в корпорації "Інтальов", ТДВ «Бровари – молоко» (2017 

р.), ТОВ «Проком» (2018 р.), ТОВ «МАСТЕР – СТРІМ» (2018 р.). 
 Підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічних навичок КНТЕУ, 2018р. 

 Сертифікати: спеціаліст «Master Бухгалтерія» (MB-EDU25/02, 2018р.), «1С 

«Бухгалтерія для України» (2018р.) 

 Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2018 р.  
 


