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Прізвище ім'я 

по- батькові 

працівника 

Герасименко Анжеліка Григорівна 

Назви 

навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

Мікроекономіка, Теорія галузевих ринків, Регулювання природних 

монополій, Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання 

Науковий семінар «Макро- та мікроекономічний аналіз» 

Освіта Київський національний торговельно-економічний університет. Рік 

закінчення: 2003 р. 

Спеціальність: «Менеджмент антимонопольної діяльності» 

Кваліфікація за дипломом: менеджер антимонопольної діяльності 

Науковий 

ступінь 

Доктор економічних наук з 2015 року 

Шифр наукової спеціальності: 08.00.01 

Назва наукової спеціальності: «Економічна теорія та історія 

економічної думки» 

Тема дисертації: «Ринкова влада в умовах трансформації економічних 

систем» 

Вчене звання Професор з 2018 року 

Досвід роботи Працювала на посадах: 

-  вересень 2003 р. – червень 2004 р. – викладача-стажиста кафедри 

економічної теорії КНТЕУ МОН України; 

- вересень 2004 р.– серпень 2007 р. – асистента кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики КНТЕУ МОН України; 

- серпень 2007 р. – серпень 2008 – старшого викладача кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ МОН України; 

- вересень 2008 р.– вересень 2011 р. виконувала обов’язки заступника 

декана факультету економіки, менеджменту і права з навчально-

методичної роботи; 

- вересень 2008 р. – серпень 2015 р. – доцента кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики КНТЕУ МОН України; 

- вересень 2015 р – до цього часу – професор кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики КНТЕУ МОН України. 

Протягом 2009-2011 рр. брала участь у міжнародному проекті 

підготовки слухачів програми МВА Європейської школи бізнесу 

(Берлін – Париж – Турин). В рамках проекту Герасименко А.Г. 

проводила щорічні наукові семінари на тему «Doing business in 

Ukraine».  

2016-2019 рр. – національний координатор Еразмус+ Проекту 

«Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом 

запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої 

освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)». 

Підвищення 

кваліфікації 

Пройшла підвищення кваліфікації в Ічнянській районній державні 

адміністрації Чернігівської області за темою «Теорія галузевих 

ринків», 01.07.2016 – 29.07.2016. 

Стажування World Trade Center Institute, World Learning, USAID  

Програма стажування «Посилення інституційної спроможності та 

незалежності Антимонопольного комітету України»,  

22.01.2018 – 04.02.2018. 

Участь у 

розробці 

Експертиза проекту Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» 



 

 

  

законопроектів, 

державних 

програм 

Експертиза проекту Загальнодержавної програми розвитку конкуренції 

на 2014 – 2024 рр. 

Винагороди* Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України (2005-2006 рр., 2012-

2014 рр.) та Верховної Ради України (2016, 2017 рр). 

Хоббі, улюблені 

заняття 

Подорожі, сучасне мистецтво. 


