
ЗІНЧЕНКО МИРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 

ДОЦЕНТ, К.Е.Н. 

 

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, 

до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Зінченко М.М. Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення 

інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // 

Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2018. – Вип. 

33 – С.172-178. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE 

(Німеччина), Index Copernicus (Польща)). 

2. Zinchenco M. Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology / 

M. Zinchenco, T. Honcharenko, Y. Chupryna, I. Ivakhnenko, T. Tsyfra // International Journal 

of Emerging Trends in Engineering Research – Volume 8. No. 8, August 2020 – p. 4166-

4172. Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf 

https://doi.org/10.30534/igeter/2020/22882020. SCOPUS 

3. Denys Chernyshev, Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Halyna Haman, 

Tetiana Ivanova, Myroslava Zinchenko. Integration of Building Information Modeling and 

Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site. IEEE 17th 

International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) 10-12 

November 2022, Lviv, Ukraine. 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, 

або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не 

менше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (1 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, 

А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: 

КНУБА, 2017. – 168с. (особисто автора 24 с) 

2. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей денної та заочної форми навчання (2 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, 

А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: 

КНУБА, 2017. – 160с. (особисто автора 22 с). 

3. Дикий О.В., Іщенко Т.М., Омельяненко О.П., Зінченко М.М., Некрутенко О.В. 

Оптимізація обліково-аналітичного планування виробничої програми девелопера на основі 

методу інноваційних керуючих впливів [Текст] / М.М. Зінченко [та ін.]  Машини, процеси, 

екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент та ефективність 

застосування): колективна монографія /  укладач І.І. Назаренко. Київ: «Видавництво 

Людмила», 2020 – 244с. С.129-139. 

 

4)наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 

1. Планування і контроль на підприємстві: методичні рекомендації для 

самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни / уклад: В. М. Лич, В. В. 

Гончаров, М. М. Зінченко. – К.: КНУБА, 2018. – 24с. 

http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf
https://doi.org/10.30534/igeter/2020/22882020


на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування; 

2. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності: методичні вказівки та 

плани семінарських занять / уклад.: Гаман Г.В., Зінченко М.М. – К.: КНУБА, 2020. – 

26с. (електронний версія). 

3. Оподаткування господарських операцій за видами економічної діяльності: 

методичні вказівки та плани семінарських занять / уклад.: Гаман Г.В., Зінченко М.М. – 

К.: КНУБА, 2020. – 30с. (електронний версія). 

 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності); (тема дисертаційної роботи: 

«Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств») від 21.02.2019 р. Диплом ДК № 053068 від 20.06.2019 р. 

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

Малашкін Максим Анатолійович. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата 

економічних наук, спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) «Формування бенчмаркінгових стратегій 

підприємствами підрядного будівництва»,  Київський національний університет 

будівництва і архітектури, «08» вересня 2021 р. 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного 

до переліку фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в бібліографічних базах; 

Виконавець. 

1. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу 

0120Ս000356 фундаментальна - 03.2020-12.2022 

2. Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління 

будівельним підприємством в умовах сучасних викликів - 01.2022-12.2024 

 

9)робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної 

ради як експерта Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю); 

 



10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

1. Зінченко М.М. Економіка інтелектуального капіталу: ключові проблеми 

формування [Текст] / В.М. Лич, О.С. Заєць, М.М. Зінченко,  // Програма та тези доп. 

Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. S. 

Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s. С. 80-82. 

2. Зінченко М.М. Удосконалення управління інтелектуальним капіталом 

будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // Сучасні проблеми економіки: 

матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 

2018р.) - К.: НАУ, 2018. – С. 111-113. 

3. Зінченко М.М., Омельяненко О.П. Основні результати заходів державного 

зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахункової палати України [Текст] / М.М. 

Зінченко, О.П. Омельяненко, // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в 

будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет 

будівництва і архітектури, 2019.-С. 224-225. 

4. Зінченко М.М., Мостовенко О.О. Інвестиційно-інноваційний розвиток – ключова 

детермінанта сталого розвитку регіону [Текст] / М.М. Зінченко, О.О. Мостовенко// 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток 

територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м. Київ). – Київ: Інститут 

інноваційної освіти. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 

96-98.   

5. Мостовенко О.О., Зінченко М.М. Правові механізми забезпечення регулювання 

розвитку місцевого самоврядування в Україні [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М Зінченко 

// Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, 

архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 

листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій 

України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х 

ч. Ч. 1. С. 143-145.  

6. Зінченко М.М. Різновид здійснення внутрішнього державного фінансового 

контролю в Україні та його законодавче підґрунтя // Програма Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики 

та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. 

Ніжин, 28 листопада 2019 року.   

7. Омельяненко О.П., Зінченко М.М. Функції органів контролю публічних 

закупівель в Україні [Текст] / О.П. Омельяненко, М.М. Зінченко// Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, менеджмент та аудит: 

сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку» (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО 

«Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 176с, С. 169-172 

8. Зінченко М.М. Інтелектуальний капітал: особливості розвитку в умовах 

інноваційної економіки [Текст] / М.М. Зінченко// Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного 



капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет 

будівництва і архітектури, 2020.-С. 52-54. 

9. Омельяненко О.П., Зінченко М.М. Державний фінансовий контроль та його 

вдосконалення у трансформаційній економіці України [Текст] / О.П. Омельяненко, 

М.М. Зінченко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. 

Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 163-

167. 

10. Зінченко М. М. Аспекти стратегії антикризового регулювання будівельної галузі 

// Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 жовтня 2020 р.): у 3 

ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 63 с. http://www.economics.in.ua/ 

11.  Zinchenko Miroslava. For being an active participant in III International Scientific 

and Practical Conference. “Science education: problems, prospects and innovations” 24 Hours 

of Participation. Kyoto, 2-4 December 2020. sci-conf.com.ua  

12. Зінченко М.М., Згалат-Лозинська Л.О. Інвестиційний потенціал економіки 

України // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації [Текст] / М.М. 

Зінченко, Л.О.  Згалат-Лозинська // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 26-27 листопада 2020р). К.: ДКС Центр, 2020. С.46-49/ 

13. Зінченко М.М., Гаскевич А. С. Порядок складання та методичні засади аудиту 

звіту про рух грошових коштів // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в 

Україні [Текст] / М.М. Зінченко,  А.С. Гаскевич / Матеріали Всеукраїнської 

науковопрактичної конференції / Зб. наук. праць / наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2020. – 

С.16-20.   http://nati.org.ua/content/2020-rik  

14. Зінченко М.М., Рижакова Г.М., Омельяненко О.О., Шовківська В.В. 

Інституційне та фінансове забезпечення соціально-трудових відносин в Україні / 

Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами [Текст]/ М.М. 

Зінченко, Г.М. Рижакова, О.О. Омельяненко, В.В. Шовківська/ Матеріали VІ Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 11 груд. 2020 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 

387 с.    С. 88-96.    

15. Зінченко М. М., Макаревич В. В. Основні форми бухгалтерського обліку та 

аудиту страхових компаній. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: 

сучасний стан, напрямки розвитку [Текст] / М.М. Зінченко, В.В. Макаревич// Матеріали 

ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф.: (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). 

Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. - С.52-55. 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf 

16. Зінченко М. М., Матвієнко Д. А. Довгострокові активи: характеристика, 

класифікація та оцінка. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний 

стан, напрямки розвитку [Текст] / М.М. Зінченко, Д.А. Матвієнко// Матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. інтернетконф.: (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). 

http://www.economics.in.ua/
http://nati.org.ua/content/2020-rik


Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. - С.55-58. 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf 

17. Зінченко М. М., Рябоконь О. О. Звітність підприємства: сутність та її 

класифікація. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, 

напрямки розвитку [Текст] / М.М. Зінченко, О.О. Рябоконь// Матеріали ІІ Міжнародної 

наук.-практ. інтернетконф.: (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. 

Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. - С.58-61. 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf 

18. Макаревич В., Зінченко М. Страхування будівельно-монтажних ризиків. 

Матеріали учасників Міжнародної науково практичної конференції «Стратегія розвитку 

агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції» Зб. наук. праць 

наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2021. – с.334С.73-78 

http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf 

19. Матвієнко Д., Зінченко М. Особливості аудиту оборотних активів підприємства. 

Матеріали учасників Міжнародної науково практичної конференції «Стратегія розвитку 

агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції» Зб. наук. праць 

наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2021. – с.334С.81-85 

http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf 

20. Рябоконь О., Зінченко М. М. Основні характеристики і принципи фінансової 

звітності будівельних підприємств. Матеріали учасників Міжнародної науково 

практичної конференції «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні 

виклики і національні тенденції» Зб. наук. праць наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2021. – 

с.334С.121-126.  http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf 

21. Зінченко М. М. Економічна конкуренція як об‘єкт державного регулювання. 

[Текст] / М.М. Зінченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (4-5 листопада 

2021 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В.М. Лича. - Ч.2. - Київ: КНУБА, 2021.-С. 27-31. 

22. Чернявська Ю. Б., Зінченко М. М., Головаш Б. Е. Відродження туристичного 

бізнесу України в постпандемічний період [Текст] / Ю.Б. Чернявська, М.М. Зінченко, 

Б.Е. Головаш //  Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

“Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та бізнесу”: збірник 

матеріалів конференції, м. Київ, 25 січня 2022 р. / ред. кол.: І. А.Семенець-Орлова (гол. 

ред.), І. І.Каліна (заст. гол. ред), Ю. В. Мазур (упоряд. і відп. ред.) та ін. Київ: 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2022. С.305-308. 

https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_v

iew%2Flist%3Ftoken%3D1bOXEEEs0XlOSoT0tlSqNB-_-

_hWF1JZFQuZT2PvfmVzaLJRd0H5Y1-oX3c6ixI_eStG14E-Lw6EGaf11XW-

AndhS4TqHo1Mud_P%253AtmOICWk3w7yaZQIu%26r%3D1659968463796&default_mod

e=view&lang=uk#start=0                                           

23. Захарчук І. А., Зінченко М. М. Повоєнне відновлення України: етапи, принципи 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf
http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf
http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf


та перспективи. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, 

напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 

2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022. С.361-363 

 

11)наукове консультування підприємств, установ, організацій 

не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Зінченко М.М., Мостовенко О.О., Гончаров В.В.  Децентралізація – це нові 

можливості об‘єднаних територіальних громад [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М 

Зінченко, В.В. Гончаров // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 

формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.44. (Економічний). – Київ: 

КНУБА, 2020. – С.73-79. 

2. Зінченко М.М., Мостовенко О.О., Децентралізація та місцеве самоврядування// 

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 

– 2021. № 47 (2). Vol. 2. С. 64-71. 

3. Зінченко М. М., Омельяненко М. М., Омельяненко О. П. Проблеми та 

перспективи формування та розвитку бізнес-моделей управління персоналом 

будівельних підприємтсв України. The 5 th International scientific and practical conference 

―Results of modern scientific research and development‖ (July 25-27, 2021) Barca Academy 

Publishing, Madrid, Spain. 2021. 325 p. С.283-289 

4. Miroslava Zinchenco, Tetyana Honcharenko, Hanna Shpakova, Kostyantyn Predun, 

Mariia Liashchenko, Volodymyr Savenko. Smart Information System for Creating Digital 

Twins of Construction Project // In recognition of outstanding presentation on 2022 

International Conference on Smart Information Systems and Technologies. 28-30 April 2022. 

Astana IT Univerisity, Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Scientific provision of accounting and taxation in the system of educational training of 

bachelors and masters in the field of construction V. LychY. ChernyavskayaM. 

ZINCHENKOO. Mostovenko Středoevropský věstník pro vědu a výzkum 2022; 9 Language 

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281 

http://czvestnic.info/ojs/index.php/cz_ojs/issue/view/25. 

13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

 

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3463281
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не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

 

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у 

журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру “Мала академія наук України” 

(крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 



16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) 

за участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 

та/або громадських об’єднаннях; 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності). 

1997-2001 рр ст. лаборант кафедри Економічної теорії. КНУБА. 

2002-2006 рр зав. навчально-методичним кабінетом кафедри Економічної теорії. 

КНУБА. 

2007-2018 асистент кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування. КНУБА. 

З 2019 року доцент кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування. КНУБА. 

 

 

 


