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КВАЛІФІКАЦІЯ  
 

Сумський національний аграрний університет  

2005 рік – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук на тему: "Організаційно-економічні основи 

енергозбереження в сільському господарстві" зі спеціальності 08.07.02 – 

«Економіка сільського господарства і АПК».  

Науковий консультант: к.е.н., доц. Пилипенко В.В. 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
 

Інститут економіки та прогнозування НАН України, відділ управління 

економіки  (31.05.2013 р. – 28.06.2013 р.); 

ТОВ «Голдпірс», планово-економічний відділ (10.10.17 р. – 10.11.17 р.). 

 

ДОСВІД РОБОТИ  
 

Наукова та педагогічна діяльність:  

Сумський національний аграрний університет  

У 2000 році закінчила з відзнакою Сумський державний аграрний університет 

за спеціальністю “Менеджмент організацій”.  

З 2000 по 2010 рік працювала у СНАУ на посадах асистента, старшого 

викладача, доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки, поєднуючи 

у 2000-2004 р.р. викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі.  

У квітні 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. 

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та 

прикладної економіки 

Викладала дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка та 

організація інноваційної діяльності», «Міжнародна економіка». 
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Український фінансово-економічний інститут 

З жовтня 2010 року по серпень 2011 рік працювала в УФЕІ на посаді доцента 

кафедри фінансів. 

Викладала дисципліни: «Мікроекономіка», «Фінанси підприємства». 
 

Київський національний торговельно-економічний університет  

Січень – серпень 2011 року – доцент кафедри економіки та фінансів 

підприємства КНТЕУ (за сумісництвом). 

З серпня 2011 року і по теперішній час працює в КНТЕУ на посаді доцента 

кафедри економіки та фінансів підприємства.  

Входить до складу проектної групи підготовки здобувачів ОС «бакалавр» за 

спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка підприємства».  

З вересня 2019 року працює у складі вченої ради факультету економіки, 

менеджменту та психології; секретар методичної виконує функції заступника 

завідувача кафедри. 

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Ціноутворення», 

«Ціноутворення в ритейлі». Крім основного навчального навантаження 

залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.  
 

СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

Фундаментальні і прикладні дослідження проблем управління економічною 

діяльністю підприємства та  ціноутворення 

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 
 

Є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць. 
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