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2004 р. – закінчила Донецький національний технічний  університет за 
спеціальністю «Облік та аудит», здобула кваліфікацію магістра. 
 
2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук на тему «Оцінка ефективності брендингу на 
основі функціонального підходу» на кафедрі маркетингу і комерційної 
справи у  Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені  
Михайла Туган-Барановського. 
 
Є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Бренд-менеджмент», 
монографій: «Брендинг: принципи управління та методологія  оцінки», 
«Ринок продовольчих товарів України: реалії та перспективи», «Сучасні 
перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів 
господарювання», «Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного 
розвитку», «Перспективи розвитку ІТ-технологій на споживчому ринку», 
автором понад 35 наукових статей. 
 
Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, маркетингові дослідження, 
рекламний бізнес і PR. 
 
Дисципліни які викладаються: «Бренд-менеджмент», «Основи реклами», 
«Фірмовий стиль»,  «Управління рекламною діяльністю» 
 
Кваліфікації 
 
2011 р.  – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені  
Михайла Туган-Барановського. 



Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук на тему «Оцінка ефективності брендингу на 
основі функціонального підходу». 
 
2004 р. -	Донецький національний технічний  університет. 
Закінчила магістратуру  за спеціальністю «Облік та аудит». 
За високі досягнення у навчанні та науково-дослідній роботі була 
нагороджена золотою медаллю «Найкращий студент факультету економіки 
та менеджменту Донецького національного технічного університету». 
 
Досвід роботи 
 
З 2018 року  – доцент кафедри журналістики та реклами Київського 
національного торговельно-економічного університету  
 
З 2016 року – доцент кафедри маркетингу та реклами Київського 
національного торговельно-економічного університету 
 
З 2014 року – асистент кафедри маркетингу та реклами Київського 
національного торговельно-економічного університету 
 
З 2012 року – доцент кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського 
 
З 2011 року – ст. викладач кафедри маркетингу і комерційної справи 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 
 
У 2013 році нагороджено грамотою університету Донецького національного  
університету економіки і торгівлі імені  Михайла Туган-Барановського 
«Кращий молодий науковець 2013 ДонНУЕТ». 
 
З 2000 року по 2008 рік - заступник директора з економіки та фінансів на 
підприємстві «Східно-Українське шахтне будівництво».  
 
У 2006 - 2008 році подано та впроваджено дві раціоналізаторські пропозиції 
щодо вдосконалення виробничо-економічної системи управління 
підприємством, нагороджено грамотою підприємства «Східно-Українське 
шахтне будівництво» із занесенням запису до трудової книжки. 
 
З 1996 року по 2000 рік  - економіст на підприємстві «Східно-Українське 
шахтне будівництво». 
 
 
 



Підвищення кваліфікації 
 
2018 р. - курс з французької мови за спеціальністю «Поглиблене вивчення 
французької мови»,  КНТЕУ, FEFU, AFLEFU 

2017 р. - науково-педагогічне стажування  у Міжнародному університеті 
Шиллера  (м. Париж, Франція)  
(«Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології 
навчання: досвід міжнародного університету Шиллера») 
	

2017 р. - курс з французької мови за спеціальністю «Поглиблене вивчення 
французької мови», «Ділова французька мова» КНТЕУ, FEFU, AFLEFU 

2017 р. - курс «Marketing | Digital | PR» HIGHER School communication (EEVO 
company, Gres Todorchuk PR, 1+1 Media, VISOTSKY CONSULTING KIEV )  
 
2016 р. - стажування у   Празькому інституті підвищення кваліфікації   
(м. Прага, Чехія) 
(«Міжнародні публікації, індекси цитування») 

2016 р. - курс з французької мови за спеціальністю «Розмовна французька 
мова», КНТЕУ, FEFU, AFLEFU 

2013/2014 р. – школа педагогічної майстерності	Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

2013 р. – курс практичного маркетингу Всеукраїнська громадська організація 
«Українська Асоціація Маркетингу»  

2013 р. - Інститут післядипломної освіти Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та 
отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації, розроблено методику 
інтерактивного навчання студентів при викладанні економічних дисциплін. 

Іноземна мова 
 
Українська, російська, англійська (А2) 
французька (В1),  
 
Захоплення  
Читання, подорож 
 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QjR54W4AAAAJ&hl=uk 
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