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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

Пункти резюме  

1. 

Ідентифікатори 

автора 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6961-8923 

Google Scholar:  
https://scholar.google.ru/citations?user=fSRwtesAAAAJ&hl=uk&authuser=1 

 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням 

року, закладу 

вищої освіти, у 

тому числі 

наукової) 

У 2014 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету за 

спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація –спеціаліст з обліку і 

аудиту); 

У 2019 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата економічних наук у Хмельницькому національному 

університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: 

«Формування організаційно-економічного механізму управління 

фінансовими ресурсами підприємства». 

Науковий керівник: д.е.н., професор Нижник В.М. 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Вищий семінаріум духовного університету, сертифікат KW - 042020/001, 

тема: «Академічна доброчесність (180 годин/6 кредитів)», 2020 р.  

Вінницький навчально - науковий інститут економіки 

Західноукраїнського національного університету, довідка № 235, тема: 

«Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Інвестування »(90 

годин/3 кредити)», 2021 р. 

Подільський регіональний страховий центр Приватне акціонерне 

товариство «Українська пожежно - страхова компанія», довідка № 413, 

тема: «Дослідження інвестиційних процесів на страховому ринку 

України (90 годин/3 кредити)», 2021 р. 
4. 

Міжнародний 

досвід 

 

5. Особисті 

нагороди 

 

6. Перелік 

найвагоміших 

праць 

1.  Громова А. Є. Комплексна система оцінювання фінансових 

ресурсів при побудові ефективної фінансової стратегії підприємства. 

Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій: 

https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
https://scholar.google.ru/citations?user=fSRwtesAAAAJ&hl=uk&authuser=1


монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 112–124. (особ. 0,62 друк. арк). 

2. Громова О.Є., Поліщук Н.В., Абдуллаєва А.Є., Лопатюк Р.І. 

Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля», 2018. 152 с. (заг. обсяг 8,86, особ. 2,2 друк. арк.) 

3. Громова А.Є. Методи та критерії активізації підприємства у 

досягненні стабільних фінансових результатів. Молодий вчений. 2016.  № 

6. С. 38–42. (0,47 друк. арк). (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research 

Bible, Index Copernicus). 

4. Громова А.Є., Крамаренко К.В., Рудик Т.О. Аналіз фінансового 

стану підприємства з огляду ефективного використання фінансових 

ресурсів. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 44–47. (0,32 друк. арк.). 

(ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). 

5. Громова А., Пилипишина І., Носковська А. Теоретико-

методологічні основи формування фінансових ресурсів підприємства. 

Економічний дискурс. 2015. № 4. С. 100–106. (0,31 друк. арк.). 

(CiteFactor, ResearchBib, Universal Impact Factor, The Journals Impact 

Factor). 

6. Громова А.Є., Яковенко К.А. Особливості страхування 

фінансових ризиків в Україні. Молодий вчений. 2018. № 5. С. 285–288. 

(0,38 друк. арк.). (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, 

Index Copernicus). 

7. Громова А.Є., Гушан О.В. Проблеми і перспективи розвитку 

оподаткування в Україні. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 651–653. (0,3 

друк. арк.). (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index 

Copernicus). 

7. Досвід 

роботи 

З липня 2013 р. по серпень 2013 р. працювала директором ПП «Центр-

плюс»; 

З вересня 2014 р.  по серпень 2015 р. працювала лаборантом кафедри 

фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; 

З листопада 2014 р.  по червень 2015 р. працювала асистентом кафедри 

фінансів за сумісництвом; 

З 2014 р. по 2019 р.  – аспірант Хмельницького національного 

університету; 

З 2015 р. по 2019 р. працювала асистентом кафедри фінансів Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

З 2019 р. по 2020 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри 

фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

З 2020 р. по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

 


