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Досягнення за останні п’ять років 

1. Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. 

Диплом ДК № 058077 від 26.11.2020 року. 

2. Наявність публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, протягом останніх п’яти 

років:  

- Системний підхід до оцінювання рівня якості та ефективності бізнес-

процесів, стаття . Управління розвитком складних систем: Зб. наук. 

праць. – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 40 – С.87-93. (Збірник входить до 

наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index 

Copernicus (Польща)). 

- Передумови розвитку людського капіталу в будівельній галузі , стаття. 

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування 

ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: КНУБА, 2018. - Вип.38 C.62-

71(Збірник входить до наукометричних баз:Google Scholar,ВАСE) 

- Державне регулювання розвитку людського капіталу підприємств 

будівельної галузі в розвинутих країнах (з розвинутою ринковою 

економікою), стаття. Шляхи підвищення ефективності будівництва в 

умовах формування ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: КНУБА, 

2018. - Вип.37 C.73-82 (Збірник входить до наукометричних баз:Google 

Scholar,ВАСE) 

- Методичні підходи до державного регулювання розвитку людського 

капіталу , стаття. Шляхи підвищення ефективності будівництва в 

умовах формування ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: КНУБА, 

2019. - Вип.40 C.19-29(Збірник входить до наукометричних баз:Google 

Scholar,ВАСE 

- Інноваційний розвиток людського капіталу як важливий чинник 

економічного , стаття. Шляхи підвищення ефективності будівництва в 

умовах формування ринкових відносин: Зб.наук.праць. – Київ: КНУБА, 

2019. - Вип.42 C.179-188 (Збірник входить до наукометричних 

баз:Google Scholar,ВАСE) 



- Стан та проблеми удосконалення законодавчо-нормативної бази 

державного регулювання відтворення людського капіталу , стаття. 

Будівельне виробництво: міжвідомчий наук.-техн.журнал Київ: 

НДІБВ,2019. №68 С.84-89 (Збірник входить до наукометричних 

баз:Google Scholar,URLISHWEB) 

- Еволюційна траєкторія генезису категорії «людський капітал» , тези. 

MTERIALY II MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI naukovo-

praktycznej Osiagniecia naukowe i perspektywy: Mater.II Miedz. Konf. Nauk.-

Prakt./ Pod red. M.Andrzejewskiego.- Wroclaw: Nova nauka, 2020, S.54-56 

- Visual modeling of the landslide slopes stress-stain state for the computer-

aided design of retaining wall structures . 2021 IEEE 16 th Internatiohal 

Conferehce on the Experience of Designihg and Application of CAD 

Systems, CADSM 2021 – Proceedings, 2021,9385211, DOI: 

https://doi.org/10.1109/CADSM 52681.2021/9385211. 

- «Роль цифрової економіки в повоенній відбудові України”, стаття. 

Modern foundations of economics, management and tourism, in recognition 

of thepublication of your paper, Boston, USA, 2022, ISBN- 979-8-88757-

558-2 DOI-10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 

- « Науково-методологічні засади цифрової трансформації післявоєнної 

відбудови економіки України: імперативи реалізаціі», стаття. Modern 

foundations of economics, management and tourism, in recognition of 

thepublication of your paper, Boston, USA, 2022, ISBN- 979-8-88757-558-

2 DOI-10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 
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