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Н

ародилася 9 липня 1969 р. у с. Мартинківці Городоцького району Хмельницької області.У 1986 р. закінчила середню школу № 18 м. у Хмельницькому. Того ж
року вступила до ХТІПО. Під час навчання почала займатися науковою діяльністю, за сумісництвом працювала у науково-дослідному секторі рідного вишу. Потяг до нових
наукових звершень став визначальним у виборі подальшого життєвого шляху Ніли Анатоліївни. У 1991 р. вона отримала диплом інженера-економіста.
Здобувши вищу освіту, Н. А. Хрущ залишилася працювати в alma mater. Обіймала посади асистента, старшого викладача, доцента. З 2007 р. — професор кафедри
обліку та аудиту.
У 1996 р. закінчила аспірантуру Одеського державного
економічного університету та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
Результати багаторічних досліджень Ніли Анатоліївни висвітлені у шести держбюджетних науково-дослідних темах,
відповідальним виконавцем яких вона була, та в докторській
дисертації за спеціальністю «Економіка й управління підприємствами», яку захистила в Інституті проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса)
після закінчення докторантури ХНУ. У 2008 р. їй було присвоєно вчене звання професора кафедри обліку та аудиту.

Захист дисертації Н. А. Хрущ.
Зліва направо: д.е.н., проф. О. С. Редькін, д.е.н., проф.
В. М. Орлов, д.е.н., проф. В. І. Мунтіян, д.е.н. Н. А. Хрущ, д.е.н.,
проф. О. А. Іщенко, д.е.н., проф. М. П. Войнаренко

Н. А. Хрущ — незалежний експерт фахових наукових
видань з економіки, член двох спеціалізованих вчених рад
із захисту дисертацій, голова Хмельницького територіального відділення ФПБАУ. Є автором понад 135 праць, серед
яких — шість монографій, статті у фахових журналах
«Фінанси України», «Економіст», методичні посібники тощо.

Разом із колишніми аспірантами. Зліва направо: к. е. н.
М. В. Желіховська, к. е. н. Л. А. Приступа, д. е. н., проф. Н. А. Хрущ

Під її науковим керівництвом випускниці ХНУ Л. А. Приступа та М. В. Желіховська захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та
плідно працюють на кафедрах у рідній alma mater.
Обдарована, талановита жінка, науковець за покликанням, вона присвятила своє життя вихованню, навчанню і
становленню молоді. За досягнення у сфері наукових досліджень у 1996–1998 рр. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених, має багато інших відзнак.
Ніла Анатоліївна щиро вдячна своїм батькам, родині,
а також викладачам і колегам, які зробили великий внесок
у її професійне й особистісне становлення. Із глибокою повагою та вдячністю згадує видатного вченого та наставника,
Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора О. С. Редькіна.
Н. А. Хрущ мріє про розвиток освітньої і наукової школи на Поділлі. Її головний життєвий принцип — робити
людям добро, а професійне кредо: «Постійно поповнювати
і вдосконалювати свої знання та відповідати часу, в якому
живеш, і місцю, яке займаєш».

186

