МЕТЕЛЕНКО НАТАЛЯ
ГЕОРГІЇВНА - доктор
економічних наук,
професор, завідувач
кафедрою фінансів

Метеленко Н.Г. з 1983 по 1988 р. навчалася в
Запорізькому індустріальному інституті.
В 1997 році в Запорізькому інституті економіки та
інформаційних
технологій
здобула
освіту
за
спеціальністю "Фінанси і кредит".
В 2006 р. отримала диплом магістра за спеціальністю
"Економіка підприємства".
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Метеленко Н.Г. у 2011р. захистила докторську
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка
та управління підприємствами", на тему: "Формування
внутрішнього господарського механізму ефективного
функціонування промислових підприємств".
Професор Метеленко Н.Г. керує підготовкою
аспірантів. Завідувач кафедри фінансів, д.е.н. Метеленко
Н.Г. здійснює наукове керівництво дисертаційних
досліджень аспірантів за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами. Автор
(співавтор) понад 70 наукових праць.

Ткаченко Єлизавета Юріївна працює в ЗДІА на посаді
доцента кафедри фінансів, до цього працювала асистентом
та старшим викладачем цієї ж кафедри. Працюючи
доцентом кафедри фінанси проявила себе як кваліфікований
викладач, що постійно підвищує свій науково педагогічний рівень.
Педагогічна діяльність включає читання лекцій та
проведення практичних занять з курсів "Фінансова
діяльність суб'єктів господарювання", "Страхування",
"Логістика", "Контролінг", "Економічний аналіз", а також
ТКАЧЕНКО
ЄЛИЗАВЕТА ЮРІЇВНА - керівництво дипломним та курсовим проектуванням. Під
час роботи у ЗДІА підготовлені конспекти лекцій та
кандидат економічних
методичні вказівки до виконання практичних робіт зі
наук, доцент, заст. зав.
"Фінансова
діяльність
суб'єктів
кафедрою фінансів, заст. спецкурсів
господарювання",
"Страхування",
"Логістика",
декана ФЕУ
"Контролінг".
Коло наукових інтересів Є.Ю. Ткаченко торкається
дослідження питань, пов'язаних з аналізом інвестиційних
проектів, встановлення їх прибутковості та ризику. Основні
теоретичні і практичні результати досліджень доповідались
на міжнародних та всеукраїнських наукових та науковопрактичних конференціях.
Lizahous@ukr.net

ЯРИШКО ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук,
доцент

Закінчила у 1999р. Запорізьку державну інженерну
академію і отримала повну вищу освіту. З січня 2000р.
працювала на посаді викладача економічних дисциплін
Запорізького електротехнічного технікуму - коледжу,
виконувала обов'язки завідувача відділенням.
З 2003 року Яришко О.В. працює в Запорізькій
державній інженерній академії (ЗДІА) спочатку на
посаді асистента, потім старшого викладача, а з 2006р.
на посаді доцента.
Педагогічна діяльність включає читання лекцій та
проведення практичних занять з курсів «Фінанси, гроші
та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінанси і кредит
в енергетиці», «Ринок фінансових послуг», «Фінансова
санація та банкрутство підприємств», а також
керівництво дипломними та курсовими роботами.
За час викладацької роботи є автором та
співавтором навчально - методичних посібників, має
ряд публікацій.
Коло наукових інтересів Яришко О.В. досить
широке, зокрема воно вміщує дослідження щодо
підвищення ефективності фінансового управління
бюджетними організаціями, дослідження щодо питань
фінансового аналізу комерційних підприємств.
yarishkolena@ukr.net

ФАТЮХА ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних
наук, доцент

Працює в ЗДІА на посаді доцента кафедри фінансів,
до цього була аспірантом, а потім асистентом та старшим
викладачем цієї ж кафедри. Працюючи доцентом кафедри
фінансів проявила себе як професійний викладач, що
постійно підвищує свій науково-педагогічний рівень.
Педагогічна діяльність включає читання лекцій та
проведення практичних з курсів «Гроші та кредит»,
«Банківська справа», «Банківські операції», «Фінансовий
менеджмент в банку», «Бюджетування діяльності
суб'єктів господарювання» а також керівництво
дипломними та курсовими роботами.
Коло наукових інтересів В.В. Фатюхи досить широке,
зокрема воно вміщує дослідження щодо підвищення
ефективності комерційних банків та стабілізації
банківської системи України. Основні теоретичні і
практичні результати досліджень доповідались на
науково-практичних конференціях.
Фатюха В.В. приймає активну участь у навчальнонауковому та виховному процесі. З 2010 р. займається
розподіленням навчального навантаження на кафедрі
фінансів.

Viktoria.fat@mail.ru

Закінчив Запорізький державний університет (2000 р. - економіст
за спеціальністю «Фінанси» - диплом з відзнакою). 2000 - 2003 рр. аспірант Запорізького державного університету за спеціальністю
«Економіко - математичне моделювання».
У вересні 2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук в Національному гірничому
університеті (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему
«Організаційно- економічний механізм формування цінової політики
підприємства на основі планування витрат (на прикладі підприємств
електротехнічної промисловості)». Кандидат економічних наук з 2006
ХАЦЕР МАКСИМ року. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та
бухгалтерського обліку. У 2009 році отримав підтвердження наукового
ВОЛОДИМИРОВИЧ - ступеня «Доктор філософії (PhD)».
кандидат економічних
У 2010 році закінчив магістратуру Запорізького інституту
наук, доцент
економіки та інформаційних технологій (магістр з економіки
підприємства - диплом з відзнакою).
Науково-педагогічний стаж - 12 років. Автор 53 наукових
публікації, у т.ч. 24 публікацій у фахових виданнях, присвячених
проблемам вивчення економіки в Україні.
Наукові вподобання - антикризове фінансове управління,
діагностика банкрутства, фінансовий аналіз суб'єктів господарювання,
фінансовий менеджмент, управління фінансовою діяльністю суб'єктів
господарювання, оцінка конкурентоспроможності підприємств, товарів
(робіт, послуг).
Max.kh@mail.ru

Народилася 1965 р. у м. Леніногорськ СхідноКазахстанської області. У 1994 році закінчила
Запорізький індустріальний інститут за
спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та
аналіз господарської діяльності». Стаж практичної
роботи – 24 роки., у т. ч. на посадах головного
бухгалтера – 10 років. Педагогічний стаж – 14
років.
У 2013 році захистила кандидатську
дисертацію. З 01.09.2014 року працює у ЗГІА на
посаді доцента кафедри фінансів.

СІЛІНА ІРИНА
ВАДИМІВНА - кандидат
економічних наук, доцент

Нестеренко Н. В. після закінчення Харківського інституту
радіоелектроніки в 1978 р. направлена на працю на ОЦ 3ІІ, де працювала
на посаді інженера-стажера, зав. бюро математичних розробок. З 1989 р.
по 1995 р. по переводу працювала в ЗМІ на посаді начальника відділу
технічних засобів навчання. З 1995 р. по 1997 р. працювала на посаді
начальника відділу у страховій компанії "Астро-Дніпро", з 1997 р. по
1998 р. - в аудиторській фірмі "Аудит-Консульт" на посаді експертааналітика. З 1998 р. по 1999 р. навчалась у ЗДІА на ФПО зі спеціальності
"Економіка підприємства". Педагогічною роботою займається за
НЕСТЕРЕНКО
сумісництвом з 1983 р. З 01.09.1999 р. працювала на кафедрі фінансів на
НАДІЯ ВАСИЛІВНА - посаді старшого викладача, з 05.05.2005 р. по теперішній час на посаді
доцент кафедри
доцента цієї ж кафедри.
фінансів
Читає лекції по різним дисциплінам, є керівником дипломного
проектування. Лекції та практичні заняття проводить на високому
науковому та методичному рівні. Брала участь в підготовці навчальних
посібників які отримали гриф МОНУ: "Основи бізнесу", „Фінансовий
аналіз", „Фінансовий менеджмент", „Управління фінансовою санацією
підприємства", „Антикризове фінансове управління підприємством",
"Планування та прогнозування в умовах ринку".
Нестеренко Н.В. проводить наукові дослідження в галузі економіки
країни та регіону. На ряді підприємств запорізького регіону проведено
аналіз фінансового стану та зроблено пропозиції щодо підвищення їх
фінансової стійкості та платоспроможності. Має більш 100 наукових
праць, в тому числі 6 навчальних посібника з грифом МОНУ, 3
монографії, понад 20 навчально - методичних розробок.
Nvn0707@ukr.net

КИРИЛОВА ЛАРИСА
ІВАНІВНА - кандидат
економічних наук, доцент

Після
закінчення
Запорізької
державної
інженерної академії у 1999 році працювала, на посаді
асистента на кафедрі менеджменту і економіки
підприємства Запорізької державної інженерної
академії. З 2001 року по 2002 рік пройшла навчання
на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю
«Фінанси». З 2002 року переведена на посаду
старшого викладача кафедри менеджменту і фінансів.
У 2005 році захистила дисертацію і отримала
науковий ступень кандидата економічних наук. З
2005р. доцент кафедри фінансів. Педагогічною
роботою займається з 1999року.
У 2012 році отримала сертифікат про підвищення
кваліфікації на кафедрі «Фінансів» Київського
інституту бізнесу і технологій.
За час викладацької роботи опубліковувала
науково-методичні праці. Серед них - колективні
монографій, навчальні посібники з грифом
МОНМСУ,ЗДІА, фахові статті.
Має 46 наукових праць, в тому числі 14
навчально-методичних розробок.

КОРОЛЬ СВІТЛАНА
АНАТОЛІЇВНА - асистент

Асистент кафедри фінансів, народилася
у 1976 році. Закінчила Запорізьку державну
інженерну академію за спеціальністю
«Економічна кібернетика» у 1999 році.
У 2005 році закінчила Запорізьку
державну
інженерну
академію
за
спеціальністю «Економічна кібернетика» та
здобула кваліфікацію магістра (диплом з
відзнакою).
У 2013 році закінчила аспірантуру
Класичного приватного університету.
В Інженерної Академії працює з 2007
року на кафедрі економічної теорії.
З вересня 2010 року працює на кафедрі
фінансів.
Всього опубліковано 22 наукових праці,
з яких розділ в монографії, 12 статей в
наукових фахових виданнях, 9 матеріалів
конференцій.
Svetika-k@yandex.ua

ЛЕВЧЕНКО ОКСАНА
ОЛЕКСАНДРІВНА асистент

Працює на кафедрі фінансів з 1995 року після закінчення
Запорізького індустріального інституту спочатку на посаді
старшого лаборанта, з 2004 року переведена на посаду
завідуючої лабораторією. З 1995р. по 1996р. навчалась у
Запорізькій державній академії на ФПО зі спеціальності
«Економіка підприємства». Педагогічну роботу вела за
сумісництвом з 1996 року. З 2007р. переведена на посаду
асистента кафедри фінансів.
За час роботи у ЗДІА Левченко Оксана Олександрівна
зарекомендувала себе як кваліфікований викладач. Практичні
заняття проводить на достатньо високому науковому та
методичному рівні.
За цей час приймала участь у підготовці методичного
забезпечення з дисциплін «Страхування», «Контролінг»,
«Логістика», в розробці держбюджетної науково-дослідної
роботи кафедри за темою: "Проблеми стратегічного
управління фінансово-економічною діяльністю суб'єктів
ринкового господарювання ".
Левченко Оксана Олександрівна постійно працює над
підвищенням наукового та педагогічного рівня, приймає
участь у науково-педагогічних семінарах, здійснює
керівництво студентськими роботами та приймає участь у
проведенні науково-практичних конференцій. Здійснює
керівництво навчальною, виробничою та переддипломною
практикою студентів.
Levchenko.family@bigmir.net

Асистент Ляшенко О.М. має кваліфікацію магістра з економіки
підприємства (ЗДІА, 2005 р.) та магістра з педагогіки вищої школи
(ГУ «ЗІДМУ», 2006 р.). На даний момент є аспірантом другого
року навчання за спеціальністю «Економіка та управління
підприємствами» в Запорізькому національному університеті.
Працює в Запорізькій державній інженерній академії з 2013
року і в поточному навчальному році веде практичні заняття з
наступних дисциплін: «Фінансовий аналіз», «Банківські операції»,
«Соціальне страхування» та «Бюджетна система».
Активно впроваджує в навчальний процес сучасні інноваційні
методи, формує у студентів навички творчого підходу до освоєння
навчального матеріалу шляхом проведення ділових ігор, дискусій
тощо, застосовує сучасні новітні знання з педагогіки та психології.
Організовує та забезпечує контроль самостійної роботи
ЛЯШЕНКО ОЛЕНА
студентів, ретельно аналізує їх успішність. Бере участь у науковоМИКОЛАЇВНА методичній роботі кафедри фінансів. Постійно підвищує свій
асистент
професійний рівень, педагогічну майстерність та наукову
кваліфікацію.
Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень
викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми.
Додержується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність
студентів, користується їх повагою.
Багато уваги приділяє індивідуальній роботі зі студентами,
сприяє становленню їх як особистостей. Студенти асистента
приймають участь у конференціях, що проводяться на базі ЗДІА.
Lenalya83@gmail.com

ШУЛЬГА ОЛЬГА
ПЕТРІВНА - асистент

Випускниця ЗДІА 1996 року. Диплом економіста «з
відзнакою», підкріплений відповідною теоретичною
підготовкою, дозволив відразу ж після закінчення
академії пройти конкурсний відбір і приступити до
роботи в обласному апараті Державної податкової
адміністрації України. У 1999 р В ЗДІА отримала другу
вищу освіту за спеціальністю «Фінанси». З 2011 по 2014
в статусі старшого викладача кафедри «Фінанси» ЗІЕІТ
викладала податкові дисципліни і готувала до практичної
діяльності майбутніх фахівців і магістрів
за
спеціальностями «Оподаткування» і «Фінанси і кредит».
Безцінний практичний досвід, набутий за 15 років
служби в різних підрозділах ДПА у Запорізькій області, і
досвід викладацької діяльності дозволяють наповнити
практичні заняття зі студентами - фінансистами ЗДІА
актуальною інформацією, навчити працювати з
законодавчою базою, сформувати правильне уявлення
про фіскальних органах та їх ролі у фінансово економічних відносинах.
Socolova74@mail.ru

Працює в ЗДІА з 1992 року.
Спочатку на ОЦ, а з 2007р. на кафедрі
фінансів - займається діловодством та
координує роботу кафедри.

КОВАЛЬОВА МАРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА провідний фахівець

