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Освіта та кваліфікація 

Київський торговельно-економічний інститут, рік закінчення – 1990 рік. 

Спеціальність – “Товарознавство та організація торгівлі продовольчими 

товарами”. Кваліфікація за дипломом – спеціаліст вищої кваліфікації. 

 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук: шифр та назва наукової спеціальності – 08.02.03 – 

організація управління, планування та регулювання економіки. 

Рік присвоєння – 1999 рік., ДК № 005282 

Тема дисертації – «Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

транснаціональних корпорацій» 

Підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації: період проходження – 01.03.2017р. – 

31.03.2017 р.  ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», Україна, м.Київ. 

Місце проходження – м. Київ, вул.Новокостянтинівська, 18  

Перелік найвагоміших праць 

Загальна кількість – 64, 

у тому числі:1 посібник, 2 монографії. 

статті: у наукових фахових виданнях – 28. 
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Досвід роботи 

Працювала провідним економістом Управління торговельно-

економічних зв’язків з країнами Європи та Америки Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків України (1993- 1997); спеціалістом 

управління справами Міністерства торгівлі України (1990-1993) 

 


