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Освіта та практичний досвід: закінчила в 1981 р. Київський 

торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство та 

організація торгівлі непродовольчими товарами», має кваліфікацію 

товарознавця вищої кваліфікації. З 1981 р. по 1983 р. працювала старшим 

товарознавцем республіканської контори “Укоопкультспортторг”. З 1984 р. 

по 1990 р. навчалася в аспірантурі КТЕІ. У 1999 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему: "Споживчі властивості фігурних керамічних виробів на 

основі легкоплавних глин та вуглевміщуючих відходів". З 1983 р. працює в 

КНТЕУ на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів на 

посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента. 

Викладає дисципліни: "Товарознавство товарів культурно-побутового 

призначення", "Товарознавство електропобутових товарів", "Методика 

викладання в вищій школі". 



Коло наукових інтересів: дослідження, пов’язані  із формуванням 

споживних властивостей паперу, картону та виробів з них. Працює над 

докторською дисертацією "Формування якості офсетного паперу зменшеної 

маси".  

Науково-дослідна робота: бере участь у виконанні науково-дослідної 

теми «Формування асортименту непродовольчих товарів на регіональному 

ринку». 

Підготовка науково-педагогічних кадрів: під керівництвом захищено 

1 кандидатська дисертація. Керівник наукової школи «Наукові засади 

формування властивостей паперу, картону та виробів з них». 

Перелік основних публікацій: автор більше 100 наукових праць, у  

тому числі підручників: "Товарознавство товарів культурно-побутового 

призначення", "Товарознавство непродовольчих товарів", монографії 

«Формування властивостей паперу для друку». Автор 7 патентів на винахід 

та 5 на корисну модель.  
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Підвищення кваліфікації та стажування: 

        Пройшла підвищення кваліфікації в Спеціалізованій лабораторії 

експертної роботи та досліджень Фіскальної служби України. 

Інші види діяльності: член Вченої ради факультету товарознавства і 

торговельного підприємництва, член групи самоаналізу та заступник 

керівника магістерської програми "Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі", займається формуванням тематики курсових та магістерських 

робіт, директор Центру тестування та моніторингу знань КНТЕУ. 


