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КВАЛІФІКАЦІЯ 
 

У 1972 р. закінчила з відзнакою Туркменський політехнічний інститут за 

спеціальністю інженер-економіст.  

В  НДІ економіки і будівництва Держбуду СРСР  м. Москва захистила 

кандидатську дисертацію (1983 р.) за спеціальністю 08.00.05  "Економіка, 

організація управління і планування народного господарства». Тема 

дисертації:  «Удосконалення структури  велике панельного житлового 

будівництва міської забудови в умовах Туркменської РСР».  

В 1989 р. рішенням ДК СРСР отримала вчене звання доцента. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

З 5.05 по 4.06.2015р. – стажування в Національній академії статистики, 

обліку та аудиту 

 

ДОСВІД РОБОТИ:  
 

З 1972 р. по 1997 р. працювала в Туркменському політехнічному інституті  на  

кафедрі економіки, організації  промисловості  і будівництва   на посаді 

викладача, старшого викладача, доцента. 

З 1998 р. по 2012р. – доцент Міжрегіонального центру по перепідготовці 

військовослужбовців, звільнених у запас. Викладала дисципліни: 

"Статистика", "Соціально-економічна статистика", "Економіка 

підприємства». 

З 2013 року - Київський національний торговельно-економічний університет, 

доцент  кафедри статистики та економетрії. 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

Статистика, Державна статистика 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
 Проблеми використання статистичних методів в аналізі діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 
 

1. Статистичне дослідження структури підприємництва в Україні. 

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 

[Електронний ресурс]. Матеріали УІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції.(м. 

Київ, 14-15 травня 2015 року) К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2015. – 228 с. 



2. Статистичне дослідження основних аспектів розвитку підприємництва 

в Україні. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний 

виміри:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, 

обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора, Заслуженого 

економіста України Івана Ісаковича Пилипенка (м. Київ,  НАСОА, 16 жовтня 

2015р.)  -  К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2015. – 320 с. 

3. Аналіз виконання бюджету. Фінансова політика у системі соціально-

економічного розвитку України.  Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції ( м. Київ, 13-14 квітня 2016р.), стор. 82-83.   

4.Статистичне дослідження фінансових ресурсів підприємств України. 

Модернізація фінансово-кредитної системи. Матеріали  всеукраїнської 

науково-практичної конференції. (м. Київ, 27 березня 2018 року), стор.83-85. 

 5.Статистичне дослідження сучасного стану внутрішньої торгівлі України. 

Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів ХХІ 

століття.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Чернівці, 10 квітня, 2018 р.), стор. 61-64.,  за участь в якій отримала 

СЕРТИФІКАТ  УЧАСНИКА. 

 

 


