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Освіта та кваліфікація 

В 2010 році отримано магістерський рівень в КНТЕУ за спеціальністю 

«Товарознавство і комерційна діяльність», спеціалізація 

«Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» (диплом з 

відзнакою).  

В 2013 році захищено кандидатську дисертацію на тему «Формування 

механізму конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму 

на засадах маркетингу» та отримано ступінь кандидата економічних наук 

Науковий консультант: д.е.н. Забуранна Л.В. 

Підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації на підприємстві ТОВ ПТК «Агромат», жовтень 

2018р. 

 

Міжнародний досвід 

Стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному 

товаристві Міхала Балудянського, Словаччина. За результатами було 

отримано відповідні сертифікати 

Особисті нагороди  



Перелік найвагоміших праць 

Монографії: 

 Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, 

механізм формування та управління [текст]: монографія / Л.В. 

Забуранна, А.В. Кулік – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 292 с. 

 

Навчальні посібники (з грифом МОН України) 

1. Міжнародні стратегії економічного розвитку [текст] : навч.посіб. / В.І. 

Романчиков, М.П. Тюхтій, Л.В. Громаздова, А.В. Кулік. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. – 120 с. 

2. Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст] : навч.посіб. / під ред. 

Пазухи М.Д. (В.І. Романчиков, М.П. Тюхтій, Л.В. Громаздова, А.В. 

Кулік). – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 230 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Бегларашвілі О.П., Кулік А.В. Тенденції розвитку оптової торгівлі в 
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2016. - №2 С. 111-116. 

3. Kulik A.V. Modern methods of reasonable product supply/ Kulik 

A.V.//Baltic Journal of Economic Studies - 2016. – v.2, №2 С. 72-78. 
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in Ukraine/Economic Annals-ХХI: Volume 170, Issue 3-4, Pages: 38-42, 
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Досвід роботи 

Працювала з 2009 по 2012 рік в Українькій академії бізнесу та 

підприємництва від асистента до старшого викладача  

З 2012 року працює в КНТЕУ на кафедрі торговельного підприємництва 

та логістики. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук, на тему: «Формування механізму 

конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах 

маркетингу» в Європейському університеті. 



 

 


