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2. Освіта та 

кваліфікація 

У 2008 р. закінчила Вінницький торговельно-

економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету за 

спеціальністю «Філологія», кваліфікація – бакалавр з 

філології. 

У 2009 р. закінчила Вінницький торговельно- 

економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету за 

спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст. 

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук у Хмельницькому 

національному університеті за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами 

діяльності), тема дисертації «Механізм 

зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов 

євроінтеграційних процесів». 
Науковий керівник : д.е.н., проф. Нижник В.М. 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному 

аграрному університеті, кафедра менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 

справи та туризму, 2015 р. 

Проходження навчального курсу для тренерів з 

електронного урядування та електронної демократії, 

організованого Фондом Східна Європа та програмою 

EGAP, м. Київ, 2018р. 

Підвищення кваліфікації у Департаменті міжнародного 

співробітництва та регіонального розвитку Вінницької 

обласної державної адміністрації, довідка № 2436, тема: 
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«Ознайомлення з сучасними інструментами взаємодії 

місцевих органів влади з громадськістю щодо розробки 

програми збалансованого регіонального розвитку», 2019 

р. 

Підвищення кваліфікації у Центрі адміністративних 

послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради, тема: 

«Ознайомлення з кращими практиками надання 

адміністративних послуг в Україні», 2020 р. 

Підвищення кваліфікації у Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського, сертифікат НВ № 02125094/013-20БО, 

тема: «Засвоєння новітніх методик викладання 

дисципліни «Адміністративні послуги»», 2020 р. 

4. Міжнародний 

досвід 

Навчання в рамках Міжнародного проекту від 

Швецького інституту «Baltic Network for prevention of 

Early School Leaving. See Me», Упсала, Швеція, 2018 р. 

Участь у міжнародній науковій конференції в рамках 

проекту «Baltic Network for the Prevention of Early School 

Leaving. See Me», м. Ларісса, Греція, 2019 р. 
Міжнародне стажування в Академії туризму «Дімітра» в 
рамках програми «Ерасмус+» та проекту «Igma-Femina», 
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українських запитів. Державне управління: удосконалення 
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7. Досвід роботи 
 

З 2008 по 2014 рр. працювала на посаді менеджера в 

підприємствах різної організаційно-правової форми. 

З 2014 року працювала у ВТЕІ КНТЕУ на посаді 

асистента кафедри менеджменту та адміністрування, 

поєднуючи викладацьку роботу з навчанням в 

аспірантурі. 

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук. 

З 2018 по 2020 рр. працювала на посаді старшого 

викладача кафедри менеджменту та адміністрування. 

З 2020 р. і по теперішній час працює на посаді доцента 

кафедри менеджменту та адміністрування. 
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