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■ ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ 

У 2009 році закінчила Український державний університет фінансів та 

міжнародної торгівлі за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію 

магістр з фінансів. 

Захистила дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 

наук в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за спеціальністю 

09.00.11 – релігієзнавство. Тема дисертації "Становлення та сучасний стан 

Східних не-ортодоксальних та Східних Католицьких Церков. Науковий 

керівник: д.філос.н., пров.н.сп., проф. Яроцький П.Л. 

 

■ ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 

Статті у фахових виданнях: 

1) Літургійні традиції східного християнства і поширення візантійської 

культури. // Идеи: философско списание (специално научно издание). – Брой 

2(12), година VII. – Пловдив (България): Център за развитие на личността 

Humanus, 2018. – C. 64-71. 

2) Вірменське християнство: одна традиція і дві церкви. // Науковий вісник 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 799. 

Філософія. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 105-110. 

3) Статистичний аналіз співвідношення кількості віруючих Християнських 

Церков Близького Сходу. // Українське релігієзнавство. № 86. – Київ: УАР, 2018. 

– С. 4-12. 

4) Восточные Католические Церкви ассирийской традиции: становление и 

современность. // სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება 

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество 

(История, Теория, Практика). – № 1 (45), Том 2. – Тбилиси: АОД, 2018. – С. 104-

113. 
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5) Сиро-Яковитська і Коптська Церкви як виразники східного християнства. // 

Українське релігієзнавство. № 84 – Київ: УАР, 2017. – С. 94-101. 

 

■ ДОСВІД РОБОТИ 

Методист відділу працевлаштування та практики Українського державного 

університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ, січень 2009 –  жовтень 

2009) 

Аспірантка Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія 

фінансового управління"  Міністерства фінансів України (м. Київ, листопад  2009 

– жовтень 2012) 

Науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного 

фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління"  Міністерства 
фінансів України (м. Київ, січень 2010 – липень 2010) 

Економіст ТОВ АФ "Фінанси і Аудит" (м. Київ, листопад 2012 – червень 2013) 

Головний спеціаліст відділу протоколу та супроводження міжнародних проектів 

Управління з міжнародних питань Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання в сфері зв’язку і інформатизації (м.Київ, червень 2013 – липень 

2013) 

Провідний спеціаліст відділу тарифного регулювання Департаменту 

економічного аналізу Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

в сфері зв’язку і інформатизації (м.Київ, липень 2013 – червень 2019) 

Здобувач в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за 

спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (2014 –2018 рр.) 

З 02 вересня 2019 року – доцент кафедри філософських та соціальних наук 

Київського національного торговельно-економічного університету. 
 


