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НІНА ВАСИЛІВНА 
кандидат хімічних наук, доцент,  

доцент кафедри товарознавства та митної справи, 

відмінник освіти України  

ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД:  

- Закінчила в 1981 р. Київський політехнічний інститут  за спеціальністю «Основні 

процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика».  

- З 1981р. по 1985 р. працювала інженером, молодшим науковим співробітником 

галузевої лабораторії кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського 

політехнічного інституту. 

- З 1985р. по 1994р. навчалася у заочній аспірантурі Інституту колоїдної хімії та хімії 

води Академії наук УССР та працювала старшим інженером, молодшим науковим 

співробітник, науковим співробітником відділу фізико-хімічної механіки 

дисперсних систем та матеріалів цього інституту. 

- У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті колоїдної хімії та хімії 

води Академії наук УССР на тему «Закономірності золь-гель переходів в 

оксидвмісних системах» за спеціальністю «Колоїдна хімія». 

- З 1994р. по 2004р. працювала начальником відділу Центральної митної лабораторії 

Державної митної служби України. 

- З 2004р. по липень 2015 р. працювала  головний державний інспектор структурних 

підрозділів в центральному апараті Державної митної служби України (на сьогодні 

– це Державна фіскальна служба України). 

- З серпня 2015 р. працює доцентом кафедри товарознавства та митної справи 

КНТЕУ. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ: 

-  2017 р. – стажування у Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та дослідження 

товарів Державної фіскальної служби України (м. Київ). 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: «Митна справа», «Митно-посередницькі послуги», 

«Електронна митниця», «Товарна номенклатура ЗЕД». 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: проблематика митного контролю та митного 

оформлення товарів. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: участь у науково-дослідній роботі на тему: 

«Формування властивостей непродовольчих товарів». 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ: автор 6 наукових праць та 12 навчально-

методичних розробок, у тому числі співавтор монографії «Класифікація непродовольчих 

товарів».  
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