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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

• Освіта: Київський національний економічний університет (2004 р.),

кваліфікація магістр з маркетингу; Інститут післядипломного навчання

Національного авіаційного університету (2008 р.), кваліфікація «юрист»;

аспірантура Університету банківської справи (2020 р.).

• Тема дисертації: «Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності

діяльності банків в Україні» (2021 р.), спеціальність 072 «Фінанси,

банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та

адміністрування»

• Дисципліни, які викладає: психологія реклами, медіапланування,

міжнародний інноваційний менеджмент, міжнародний інвестиційний

менеджмент, глобальна економіка

• Член Української асоціації маркетингу



НАУКОВА РОБОТА

Автор понад 20 наукових публікацій, у т.ч. 1 стаття англомовна включена до Web of Science; 
підрозділ до 1 монографії, монографія.

Наукові профілі:

• ORCID

• Researcher ID

• Google Scholar

Участь у виконанні НДР:

• Участь у виконанні науково-дослідної теми «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми
та перспективи розвитку», 2018-2020 рр. (номер державної реєстрації: 0117U003836) в
якості відповідального співвиконавця.

• Участь у виконанні науково-дослідної теми «Теорія та методологія трансформаційних
процесів у фінансовому секторі країни» (номер державної реєстрації 0117U002441), 2018-2020
рр. в якості відповідального співвиконавця.

https://orcid.org/0000-0001-7794-4171
http://www.researcherid.com/rid/I-5517-2017
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jvnMYNEAAAAJ&hl=uk


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

• Розробила навчально-методичні комплекси для викладання дисциплін
«Фінансовий ринок», «Міжнародні фінанси», «Господарське законодавство»,
«Психологія реклами», «Медіапалнування»;

• Участь у розробці відповідного навчально-методичного комплексу для
викладання дисциплін «Маркетинг», «Маркетинг у банку»;

• Проводила лекції та семінари з таких дисциплін: «Фінансовий ринок»,
«Міжнародні фінанси», «Господарське законодавство», «Маркетинг»,
«Маркетинг у банку», «Психологія реклами», «Медіапалнування»;

• Проводила лекції та семінари англійською мовою для іноземних студентів з
таких дисциплін: «Міжнародний інноваційний менеджмент», «Міжнародний
інвестиційний менеджмент», «Глобальна економіка».



ЩО Я РОБЛЮ, ЩОБ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 
БУЛО ПРОСТІШИМ?

• Доступ до відео з поясненнями найскладніших тем впродовж всього
семестру

• Використання геймифікації у навчанні

• Проведення дискусій на актуальні теми

• Використання ситуаційних завдань, кейсів, презентацій тощо



ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Робота у сфері маркетингу та зв`язків з громадськістю понад 20 років.

Маю досвід у розробці та реалізації комплексних програм маркетингової, PR
та рекламної діяльності підприємства; підготовці та розміщенні контенту для
соціальних мереж (SMM), сайту, засобів масової інформації; організації та
проведення наукових конференцій, круглих столів, прес-конференцій,
благодійних заходів тощо (event-маркетинг); розробки технічного завдання
офіційного веб-сайту компанії; підготовці маркетингового та рекламного
бюджету на наступний рік.



ЗНАННЯ – ЦЕ СИЛА 

• Стратегія інтернет-маркетингу https://www.udemy.com/.../digital-marketing-strategy.../...

• SMM-стратегія https://www.udemy.com/course/smm-strategy/...

• SEO-стратегія https://www.udemy.com/course/seo-strategy-guide/...

• Google Analytics & GA4 https://www.udemy.com/.../google-analytics-ga4-gtm.../...

• Контент-маркетинг https://www.udemy.com/course/efficient-content-marketing/...

• https://events.genius.space/free/?fbclid=IwAR1m9NhPNZfHZr_FU-
lujqzSzqvV9owARhqaE56gNNpl6CBlntD2Cjww9Vk

• https://webpromoexperts.net/ua/seminars/past/

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.udemy.com/course/digital-marketing-strategy-guide/?couponCode%3DAPRILNEW%26fbclid%3DIwAR0IWgUsgwX2WZsO5uaHYJOHzgXc3H0gM_YFChH1C44WzpmGj6bQV9C8fk0&h=AT05VyoMaeVz6eTO4LBEobEQBF4S3DOX1zhVgxg8rJ_bEw6x9NYZyS3zmLBtvXQs-2TG7-05MFMsEvmheC9m6EIRzHeJJG8B3DG-n6izv4pvKt2V3x36ih-Dhx1-qIpc0o2v&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT14BW2sa28777dNttvWet5NSzJUF3bjpuvISMl6Ymdtwxq4O28Lid3dUMJLeR8DagEuEDSjM82-HyXpr22OHo826FEdEsN81W245XtClQhQYsLPxNhi-9qE5H7OM1YJrdMrbQERB9G02N9E1M5MJtqgRhelpRHaAIK2Zg8gsCxZ2h6z9NESSdGwhvXjm4LtGlt21bE
https://www.udemy.com/course/smm-strategy/?couponCode=APRILNEW&fbclid=IwAR2-SSSeKvf9Qvpr9onHMxirToVwDPQRSm24y7bMsMbHWPFKqyDoF3nyCMs
https://www.udemy.com/course/seo-strategy-guide/?couponCode=APRILNEW&fbclid=IwAR1iL-CQ2sV0rteu9yLhWE0qCEgA09apTYtJhQHcqzaA2zgY5FNdYkZLmxQ
https://www.udemy.com/course/google-analytics-ga4-gtm-course/?couponCode=APRILNEW&fbclid=IwAR0VYzep_g5lv1H3CPpyv4qq3XsKHG-eGqo_LRLE5WfXuduLxArHOcjtXSE
https://www.udemy.com/course/efficient-content-marketing/?couponCode=APRILNEW&fbclid=IwAR3jyRdLpywEkGae--pRSkbvI0Huo7WkvZu_BLvf40cmTHoPS4-cmZswgZ8
https://events.genius.space/free/?fbclid=IwAR1m9NhPNZfHZr_FU-lujqzSzqvV9owARhqaE56gNNpl6CBlntD2Cjww9Vk
https://webpromoexperts.net/ua/seminars/past/


ДО ЗУСТРІЧІ НА ЗАНЯТТЯХ!
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