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Після закінчення восьми класів я вступила до Ворошиловградського

технікуму громадського харчування та закінчила його у 1985 р. з відзна*

кою, завдяки чому мене відразу зарахували до Ворошиловградського

машинобудівного інституту на спеціальність «Економіка та планування

матеріально*технічного постачання». 

Ворошиловградський машинобудівний інститут зіграв вирішальну роль

у житті багатьох українців, зокрема й моєму. 

Під час навчання в інституті я виконувала обов’язки старости групи та

була Ленінським стипендіатом, очолювала студентський науковий гурток.

У 1989 р. закінчила інститут з відзнакою і мене запросили обійняти посаду

молодшого наукового співробітника у науковому секторі кафедри «Управ*

ління матеріальними ресурсами» Луганського машинобудівного інституту.

Така подія була неочікуваною для моєї професійної спрямованості, бо

у родині ніхто не займався науково*педагогічною діяльністю. Тому зробити

вибір було непросто. Адже з 1993 р. я навчалася в аспірантурі за

спеціальністю «Маркетинг» Східноукраїнського державного університету,

а з 1996 р. працювала асистентом цієї кафедри. 

Стрімкий розвиток кар’єри безпосередньо пов’язаний із динамічним

розвитком Ворошиловградського машинобудівного інституту, який став

справжнім передовим університетом. У 1998 р. я захистила кандидатську

дисертацію у науковій раді університету за спеціальністю «Підприємство,

менеджмент та маркетинг» і з 1999 р. почала працювати доцентом на

кафедрі «Маркетинг». Сьогодні я продовжую активно займатися науково*

дослідною діяльністю, беру участь у багатьох вітчизняних та міжнародних

науково*практичних конференціях різного рівня як учений секретар або

голова економічної секції. У 2002 р. мене обрали членом*кореспондентом

Міжнародної академії науки й практики організації виробництва

та членом Української асоціації маркетингу (УАМ). 

Крім наукової, я займаюся громадською роботою: очолюю факуль*

тетську профспілкову організацію університету. Державні органи влади

і безпосередньо Міністерство освіти та науки України неодноразово

нагороджували мене грамотами, дипломами і похвальними листами за

плідну працю та за особистий внесок у розвиток науки. 

Завдяки участі СНУ ім. Даля у Президентській програмі з перепідготовки

управлінських кадрів («Initiative Ukrainian») та у програмі Європейського

союзу з підготовки менеджерів TACIS MTP*4 (Мanagers training programmer)

з компоненту «Підтримка розвитку і вдосконалення діяльності українських

підприємств» я отримала сертифікати міжнародного рівня і статус

європейського експерта. Працюючи на підприємствах України бізнес*

тренером та відчуваючи нестачу знань із юриспруденції, у 2006 р. здобула

другу вищу освіту, закінчивши Луганський державний університет внутріш*

ніх справ (спеціальність «Правоохоронна діяльність», кваліфікація юриста).

Згодом мені запропонували працювати ученим секретарем Луганської

обласної науково*координаційної ради Донецького наукового центру

НАН і МОН України, яку очолює О. Л. Голубенко. 

Сприятливі умови праці, створені в університеті та на кафедрі «Еко*

номіка підприємства», дозволили мені у 2008 р. захистити докторську

дисертацію в Інституті економіко*правових досліджень НАН України

за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 

Написала понад 100 наукових робіт, зокрема сім монографій та чотири

навчальних посібники. Керую аспірантами і здобувачами. 

Зараз працюю на посаді директора Луганської філії Інституту економіко*

правових досліджень НАН України та керую фундаментальними та

прикладними дослідженнями з найважливіших економічних проблем. 

Університет — мій друг і наставник. Слава тобі наша alma mater!




