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2. Освіта та кваліфікація У 2007 році закінчила Вінницький торговельно-економічний 

інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 

2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук в 

Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 
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Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст - 2», 2011.  С. 53-59 (обсяг 

власних – 2с.); 

2. Корпоративне управління в Україні: процеси 

формування та розвитку: монографія / за наук. ред. д.е.н., 

проф. Н. А. Хрущ. К.: Кафедра, 2012. – 300 с. (обсяг власних – 
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асортименту Вісник Хмельницького національного 
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 з січня 2008 р. по березень 2008 р. – ПП 

«Вінкопромсервіс», м. Вінниця, менеджер; 

 з квітня 2008 р. по серпень 2008 р. – Вінницький 

факультет менеджменту і бізнесу Київського національного 

університету культури і мистецтв, лаборант; 

 з вересня 2008 р. – Відокремлений підрозділ «Вінницький 

факультет менеджменту і бізнесу» Київського національного 

університету культури і мистецтв, викладач за сумісництвом; 

 з вересня 2009 р. по серпень 2011 р. – Вінницький 

кооперативний інститут Обласної спілки споживчих 

товариств України Вінницької обласної спілки споживчих 

товариств, викладач кафедри фундаментально–економічних 

дисциплін; 
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торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету – ассистент кафедри 

товарознавства та маркетингу, доцент кафедри 

товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, 

доцент кафедри маркетингу та реклами (за сумісництвом). 

 
 


