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2. Освіта та 
кваліфікація (із 
зазначенням року, 
закладу вищої 
освіти, 
спеціальності, у 
тому числі 
наукової) 

У 2008 р. закінчила Київський національний університет 
внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». 
У 2009 р. закінчила Вінницький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 
«Адміністративний менеджмент». 
 

3. Підвищення 
кваліфікації  

2013 р. - захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка. 
2018 р. - навчальний курс для тренерів з електронного 
урядування та електронної демократії, організований 
Фондом Східна Європа та програмою EGAP, м. Київ. 
2019 р. - тренінг для підготовки експертів із 
забезпечення якості вищої освіти в рамках проектів 
«Формування мережі експертів із забезпечення якості 
вищої освіти» «Нова система акредитації як засіб 
забезпечення якості та подолання корупції у вищій 
освіті», м. Вінниця. 
2021 р. - тренінг з інтерактивної методології викладання 
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курсу «Демократія: від теорії до практики», м. Івано-
Франківськ. 

4. Міжнародний 
досвід 

Навчання в рамках Міжнародного проекту від 
Швецького інституту «Baltic Network for prevention of 
Early School Leaving. See Me», Упсала, Швеція, 2018 р. 
Наукова конференція в рамках проекту «Baltic Network 
for the Prevention of Early School Leaving. See Me»,  
м. Ларісса, Греція, 2019 р. 
Міжнародне стажування в Академії туризму «Дімітра» в 
рамках програми «Ерасмус+» та проекту «Igma-Femina», 
м. Ларісса, Греція, 2019 р. 

5. Особисті 
нагороди 

Почесна грамота Вінницької обласної державної 
адміністрації та обласної Ради, 2017 р. 
Почесна грамота Департаменту освіти і науки 
Вінницької обласної державної адміністрації, 2018 р.  
Грамота Комітету Верховної ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин, 2018. 
Подяка Програми розвитку ООН в Україні, 2018 р.  

6. Перелік 
найвагоміших 
праць 

1. Монографії (розділи): 
- Methodological foundation and development of 

modern management motivation mechanisms: 
Teoretical, methodological and practical foundations 
of human resources management: collective 
monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA 
University. Riga: “Landmark” SIA, 2016. P. 125-133. 

- Використаття інноваційних навчальних технологій 
як нструмент розвитку ресурсних центрів при ВНЗ 
(на прикладі Ресурсного центру зі сталого 
розвитку при ВТЕІ КНТЕУ: Місцевий розвиток за 
участі громади. Монографія. Том 4: Регіональні 
аспекти та сталий розвиток міст [за заг.ред. 
к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка]. 
Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 48-63. 

2. Статті у фахових виданнях: 
- Assessment of the effectiveness of enterprise 

management components in modern conditions. 
Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 2. С. 
27-32. (Web of Science) 

- Е-демократія як інструмент розвитку 
громадянського суспільства та ефективного 
партнерства в публічній сфері. Державне 
управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 
10. URL: www.dy.nayka.com.ua (Index Copernicus) 

- Роль соціального партнерства в громаді в умовах 
децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 6.  
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URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6404 

- Інноваційний розвиток території на основі смарт-
критеріїв. Публічне управління в Україні. 2019. № 
11. С. 148-152. 

- Моніторинг інформаційного забезпечення ЦНАП 
Вінницької області в умовах нестабільності 
епідемічної ситуації. Інвестиції: практика та 
досвід. 2020. № 19-20. С. 167–171.  

- Перспективи розвитку гендерної політики в 
системі публічного управління. Державне 
управління: удосконалення та розвиток. 2021. №9. 
URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/35.pdf 

- Особливості прийняття управлінських рішень 
органами публічної влади в екстремальних 
умовах. Публічне управління та адміністрування. 
2022. № 29. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/  

- Усвідомлення сталого розвитку: крос-культурний 
підхід (Бельгія, Вірменія, Україна). Державне 
управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 
1.  URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607 
(Index Copernicus) 

- - Особливості надання адміністративних послуг 
публічними органами влади під час карантину та 
воєнного стану в Україні. Scientific Letters of 
Academic Society of Michal Baludansky. 2022. 

7. Досвід роботи З 2009 по 2012 рр. працювала в Регіональному відділенні 
Фонду державного майна України по Вінницькій області 
на державній службі. 
З 2012 по 2019 рр. працювала помічником-
консультантом народного депутата України в Апараті 
Верховної Ради України (з 2014 року на громадських 
засадах). 
У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук. 
З 2014 по 2021 рр. працювала на посаді доцента кафедри 
менеджменту та адміністрування.  
З 2021 р. працює на посаді завідувача кафедри 
менеджменту та адміністрування.  
Координує діяльність Ресурсного центру зі сталого 
розвитку. 
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