
РЕЗЮМЕ 

 

Прізвище ім'я 

по- батькові 

працівника 

Щербакова Таміла Анатоліївна 

Назви 

навчальних 

дисциплін, які 

викладаються 

«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Державне 
антимонопольне регулювання». 

Освіта Київський державний університет ім. Т. Шевченка. Рік закінчення: 
1987 р. 

Спеціальність: «Політична економія» 

Кваліфікація за дипломом: економіст, викладач політичної 
економії. 

Навчання в 

аспірантурі 

Інститут економіки АН України. Роки навчання 1993 -1997 р. 

Наукова спеціальність: 08.00.01 «Політична економія» 

Тема дисертації: «Формування конкурентного середовища в 
економіці України». 

Науковий 

ступінь 

Кандидат економічних наук з 2003 року 
Шифр наукової спеціальності: 08.00.01 
Назва наукової спеціальності: «Економічна теорія» 

Вчене звання Доцент з 2008 року. 

Досвід роботи Працювала на посадах: 

-  з 1987р. асистента, ст. викладача, доцента кафедри політичної 
економії Запорізького національного технічного університету; 

- з 2008р. - по теперішній час доцента кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики КНТЕУ; 

Підвищення 
кваліфікації 

Пройшла підвищення кваліфікації у Антимонопольному комітеті 
України (2012р.), Комітеті з питань економічної політики 

Верховної Ради України (2017р).  

Основні 

публікації  

1. Щербакова Т.А. Соціальна політика на сучасному етапі 

розвитку ринкових відносин в економіці України // Банківська 
справа, 2012 – № 5 –С.92-103. 

2. Щербакова Т.А. Сучасні тенденції реалізації конкурентної 

політики // Банківська справа, 2013 – №6. – С.113-123. 
3. Щербакова Т.А. Ожелевська Т.С.,  Інноваційно-інвестиційні 

засади забезпечення економічного зростання аграрного сектору 

України // Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових 

праць. Випуск 2. (м.Кам'янець-Подільський) / відпов. ред. Н.С. 
Семенишена. - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 129-132; 

4. Щербакова Т.А. Модифікація конкурентної політики за умов 

трансформації економічних відносин. / Т.А. Щербакова // 
Економіка України,– 2016. – №4. – С. 45–57. 

5. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, 

Т.А. Щербакова та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с. – С. 155-324, 392-435. (3 ум. др. 

арк.). 

6. Державне антимонопольне регулювання / В.Д. Лагутін, 

Ю.І. Боровик, О.В. Вертелєва та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К.: 
Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2015. – 480 с. 

Хоббі, улюблені 

заняття 

Читання книжок, подорожі, музика, в’язання. 


