
  

ЖУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА 
e.zhuk@knute.edu.ua 
 

кандидат економічних наук,  
доцент кафедри економіки і фінансів підприємства 

заступник декана з навчальної роботи ФЕМП  

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

  Web of Science,  Google Scholar, ORCID   

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  фундаментальні і прикладні 
дослідження у сфері фінансової діяльності підприємства, економіка 
підприємства, фінансово-економічна стабільність та безпека 
підприємства, антикризове регулювання, бізнес-планування 

ДИСЦИПЛІНИ: “Економіка підприємства”, “Економіка і фінанси 
бізнесу”, «Економіка і фінанси підприємства», «Бізнес-планування»  

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 кандидат економічних наук, 08.01.01 «Економіка та управління національним 
господарством», тема дисертації: "Антикризове регулювання видавничо-поліграфічної 
галузі України ", 2017 р. 

 Фінанси (ОС «Спеціаліст»), Академія праці та соціальних відносин Федерації 
професійних спілок України, 2002 р. 

 Економіка і підприємництво  (ОС «Бакалавр»), Академія праці та соціальних відносин 
Федерації професійних спілок України, 2001 р. 

 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 Доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, 2020 р.по теперішній час 

 Заступник  декана з навчальної роботи факультету економіки, менеджменту та 
психології, 2019 по теперішній час 

 Старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, 2018– 2020 рр. 

 Асистент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, 2017– 2018 рр. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

(список на сайті КНТЕУ) 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий 
внесок в розвиток освіти і науки України наказ МОНУ №532-к від 23.12.2010 р. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 науково-педагогічне стажування Університет Миколаса Рамеріса (м.Вільнюс, Литва), 
дистанційна форма, «Управління, економіка і фінанси», 108 годин сертифікат №5КV-
3814 від 17.09.20 р. 

 наукове стажування, 145 hours Universiti “Prof. Dr. Asen Zlatarov” (Burgas, Bulgaria), 
«ECONOMICS», сертифікат № 4104 від 30.06.2018 р. 

 науково-педагогічне стажування 135 годин Вищій школі педагогічної майстерності 
КНТЕУ м. Київ, свідоцтво про підвищення кваліфікації реєстр. № 94/2019, 2019 р. 
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https://orcid.org/0000-0002-9016-1232
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ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 повний курс професійної підготовки за спеціальністю бухгалтерський облік, 
бухгалтерський облік у торгівлі, бухгалтерський облік ЗЕД, Аудит, МСБО, 1С-
Бухгалтерія сертифікат № 2850 від 22.06.2004 р., диплом № 1508 від 11.06.2005 р. 
про присвоєння кваліфікації – бухгалтер Інститут Економіки, Права та систем 
Управління Песоцьких м. Київ, 2003-2005 рр. 

 досвід роботи у державних та комерційних підприємствах, фінансових відділах (у тому 
числі на керівних посадах), 1999-2015 рр. 

 
ХОБІ : Психологія, спорт, музика  
 


