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Посада Доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики 

Назви навчальних дисциплін, 

які викладаються 
«Логістика», «Комерційна логістика» 

Сучасні навчальні технології, які 

використовуються у 

педагогічній практиці 

Проблемні лекції, лекції – диспути,  ділові та рольові ігри, тренінги, 

робота в міні групах, розгляд ситуаційних вправ , кейси, презентації, 

елементи дистанційного навчання 

Освіта 

Київський торговельно-економічний інститут 

Рік закінчення – 1990 рік. 

Спеціальність – “Товарознавство та організація торгівлі 

продовольчими товарами” 

Кваліфікація за дипломом – спеціаліст вищої кваліфікації 

Науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата 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». 

Вчене звання 

 

Доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

Номер атестата – ДЦ № 0060020 

Рік присвоєння – 2002 рік. 

Практичний досвід 

Провідний економіст Управління торговельно-економічних зв’язків з 

країнами Європи та Америки Міністерства зовнішніх економічних 

зв’язків України (1993- 1997) 
Спеціаліст управління справами Міністерства торгівлі України (1990-

1993) 

mailto:anushzim@ukr.net


Стажування 

Період проходження – 01.03.2017р. – 31.03.2017 р. 

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації – ТОВ 

«Нафтотрейд Ресурс», Україна, м.Київ. 

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

Вид – “Управління логістичними ланцюгами поставок 

Тема – “Організація логістичної діяльності підприємства” 

Навчально-методичні 

розробки 

Кількість всього: 26 

1.Зіміна А.І., Конопляннікова М.А. Міжнародний маркетинг: Програма 

та робоча програма. – К.:КНТЕУ, 2016. -32 с. 
2.Торопков В.М., Зіміна А.І. Методичні рекомендації щодо виконання 

курсових робіт з логістики. – К.: КНТЕУ, 2017. – 26 с. 

3. Зіміна А.І. Комерційна логістика. Методичні рекомендації  

до самостійної роботи /КНТЕУ, Київ. 2017, - 47 с. 

4.Торопков В.М., Зіміна АІ.,Харсун Л.Г., Лиса С.С. Логістика: 

програма та робоча програма. –К.: КНТЕУ, 2018.- 52с. 

5. Зіміна А.І., Харсун Л.Г. Транспортна логістика: програма та робоча 

програма. – К.: КНТЕУ, 2018. -38 

Наукові праці 

Кількість всього – 62, 

у тому числі:1 посібник, 2 монографії. 

статті: у наукових фахових виданнях – 28. 

1.Логістичний підхід у формуванні системи товароруху//Фахове 

видання наук. вісник  Ужгородського національного університету №3, 

2014р., 6 стор. 

2. Сучасні тенденції інтеграційних процесів у здійсненні логістичних 

операцій//Фахове видання наук. вісник  Ужгородського національного 
університету, №8, 2015р.,8 стор. 

3. Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки 

в сучасному бізнес-середовищі// Фахове видання наук.  журнал 

«Бізнес-Інформ»,№ 2, 2016р., м.Харків,16 стор. 

4. Напрямки впровадження логістичного підходу в формуванні 

сучасних інтегрованих ланцюгів поставок вантажів// Збірник тез до 70-

річчя КНТЕУ, 2017р., м.Київ, 18 стор. 

5. Логістичні аспекти транспортно-експедиційного обслуговування 

вантажоперевезень// Фахове видання наук. журнал «Бізнес-Інформ» № 

4, 2017р.,м.Харків, 10 стор. 

6. On Innovation Logostics of International Trade / Innovative Trend sin 
World Trade Development: themonograph / Edited by Prof. A.P. 

Rumyantsev – Kyiv: NAU. 2018. – 416 p. Колектив авторів. Власний 

внесок – 0,84 д.а. 

Особисті сильні риси характеру 
відповідальність, логічне мислення, аналітичні здібності, 
комунікабельність, оперативність, креативність.  

Хоббі, улюблені заняття 
Подорожі, спортивні заняття, читання художньої літератури, 

рукоділля. 

 

 

«30» січня 2019 року А.І.Зіміна 
 


