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доцент кафедри психології і туризму  

 
Освіта:  
1998–2003 рр. – Київський університет туризму, економіки і права, спеціаліст з 
міжнародних економічних відносин.. 
 

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата 
географічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини». Тема дисертації: «Роль ТПП в сприянні зовнішній торгівлі в 
інституційній системі регулювання відкритої економіки».  
 

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 15 років. 
 

Підвищення кваліфікації:  
 

− Центральний  інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12 СПВ 141620 від 13 лютого 2015 р 

− Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації 
економічного простору (м. Рига, Латвія) Програма науково-педагогічного 
стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та 
його провадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за 
спеціальністю 242. Туризм 5 кредитів, 150 годин 23.07.2018 – 27.07.2018 

 
Сфера наукових інтересів: економічна теорія, економіка підприємства, економіка 

туризму, менеджмент в туризмі, інформаційні системи і технології в туризмі, 
страхування в туризмі. 
 
 



Викладає навчальні дисципліни:  
✓ Економічна теорія 
✓ Економіка підприємства 
✓ Економіка туризму 
✓ Менеджмент в туризмі 
✓ Інформаційні системи і технології в туризмі 
✓ Страхування в туризмі 
✓ Міжнародний туристичний бізнес 

 
Керівник Асистентської практики у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 242 Туризм за ОП Туризмознавство.  
 

Автор і співавтор понад 38 наукових праць, в яких висвітлюються економічні 
аспекти розвитку туризму, основні особливості економічної діяльності підприємств 
туристичної сфери. 

Співавтор однієї монографії. 
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