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КВАЛІФІКАЦІЯ  

Донецький державний університет (1979 р.) - економіст 

Київський національний торговельно-економічний університет (2002 р.) - кандидат 

економічних наук за спеціальністю – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», тема 

дисертаційної роботи: «Управління прийнятими на страхування ризиками». 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Страхові компанії «Скайд-Вест»(2001 р.), «Інкомстрах» (2004 р.), «Вексель» (2009 р.), 

«Скайд» (2014 р.). 

Багаточисленні семінари, форуми, круглі столи, конференції за страховою тематикою. 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

Донецький економічний технікум (1979-1990 рр.) 

Виробнича лабораторія київ продтовари (1990-1992 рр.) 

Учбово-методичний кабінет Міністерства фінансів України (1992-1997 рр.) 

Київський національний торговельно-економічний університет (з 1998 р.) 

кафедра фінансів, доцент (з 2000 р.) 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

Українською мовою: Страхування, Страхові послуги, Страхові послуги в логістиці, 

Страховий ринок. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

страхування у всіх його різноманітних аспектах; експертиза у страхуванні. 

 

НАГОРОДИ: 

 

Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти». 

У 2012 році стала Дипломантом щорічної премії в галузі страхування в Україні Фонду 

О. Сосіса у номінації «За внесок у розвиток страхової науки». 

Грамоти Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг України. 

Сертифікат рівня «Експерт з питань страхування» за результатами завершення циклу 

семінарів за міжнародним проектом TACIS Євро-Українського Центру Розвитку 

Страхування «Підтримка страхового сектору України» 

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 

 

Монографії, підручники, навчальні посібники: 

1. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. А. А. 

Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. — 460 с. (розділ монографії «Експерти та 

експертиза на страховому ринку України».  

2. Світовий ринок товарів та послуг. Підручник Част.ІІ. Розділ “Світовий ринок страхових 

послуг“. - Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. (з грифом МОН України). 

3. Страхування. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене —  К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006 — 400 с . (з грифом МОН України).  

4. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація). 

Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене. — К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2011. (з грифом МОН України) (підрозділи 4.5 і 4.6). 
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Статті у різних журналах та Збірниках наукових праць\доповідей наукових 

конференцій, у т.ч. міжнародних («Страховая экспертиза: зарубежный опыт и реалии 

отечественной практики», «Скрытые и явные рифы на курсе добровольного медицинского 

страхования»; «Зарубіжний досвід діяльності страхових посередників»; «Деякі проблеми 

страхування інноваційних ризиків»; «Особливості туристичного страхування в Україні»; 

«Деякі питання якості послуг на страховому ринку» та інш.). 

 

ІНШЕ 

 

Є керівником науково-дослідних робіт аспірантів, студентів, співорганізатором та 

автором конкурсних завдань студентської Олімпіади зі страхування, яка була започаткована 

в КНТЕУ у 2008 р. 

 

Входить до складу редакційної колегії журналу «Страхова справа». 

 

Співпрацює із: страховими компаніями і страховими брокерами, Лігою страхових 

організацій України, Українською Федерацією Убезпечення, викладачами кафедри 

страхування (або фінансів) різних вишів України. 


