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ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД:  

 У 1979 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю 

«Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами».  

 З 1979 р. по 1982 р. працювала на посаді товарознавця в Культторзі м. Києва.  

 1983-1987р.р. працювала завідувачем лабораторії кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів.  

 З 1987 р по 1990 р. навчалась в аспірантурі КТЕІ.  

 В 1991 році захистила дисертаційну роботу на тему «Споживні властивості синтетичних 

мийних засобів на основі композицій ПАР та мил високомолекулярних синтетичних жирних 

кислот» і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – 

товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості.  

 З 1990 року працює на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів,  

 З 1992 по 2010 р. поєднувала роботу на посаді доцента кафедри з виконанням обов’язків 

заступника декана з наукової та методичної роботи товарознавчого факультету.  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ: 

2009 р. – отримала свідоцтво у ДП «Укрметртестстандарт» за програмою «Внутрішній 

аудитор системи управління якості за ДСТУ  ISO 9001:2009». 

2013 р. – стажування в Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та 

експертної роботи ДМСУ у відділі товарознавчої експертизи промислових товарів. 

2018 р. – стажування в Науково-дослідному центрі незалежних експертиз «Тест». 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Експертиза 

в міжнародній торгівлі». 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: розвиток та удосконалення класифікації 

непродовольчих товарів, розроблення та удосконалення методології експертизи та 

ідентифікації непродовольчих товарів, дослідження якості та асортименту товарів з 

пластичних мас, побутової хімії, парфумерно-косметичних товарів, аудит і системи 

управління якості. 



 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: приймає участь у виконанні науково-дослідної 

теми «Формування властивостей непродовольчих товарів». 

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу, 

член Методичної ради факультету торгівлі та маркетингу, член групи забезпечення освітньої 

програми «Митна справа»,  внутрішній аудитор системи управління якості. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: експерт телепрограм присвячених якості  та 

безпечності непродовольчих товарів. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ: автор понад 180 друкованих праць. З них 

близько 90 наукового та 90 навчально-методичного характеру. Співавтор підручників 

«Експертиза товарів», «Товарознавство господарських товарів», «Товарознавство 

непродовольчих товарів»; навчальних посібників: «Непродовольчі товари. Господарські та 

культурно-побутові товари. Практикум», «Товарознавство і торговельне підприємництво», 

«Експертиза та митне оформлення товарів»; монографії «Класифікація непродовольчих 

товарів». 
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