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Досвід роботи
З серпня 2017 року по
теперішній час

вміння будувати роботу в команді та працювати в команді в
умовах тиску;
підготовка аналітичних документів для муніципального,
фінансового та корпоративного секторів економіки України;
формування системи моніторингу рейтингових оцінок (базові
показники фінансово-господарської діяльності компаній, банків,
муніципалітетів, виявлення наявних ризиків діяльності);
формування аналітичних звітів щодо поточного стану економіки
України, галузевих звітів;
розробка внутрішніх нормативних документів компанії;
організація та проведення зустрічей з основними клієнтами різних
секторів економіки,
проведення зустрічей з журналістами, підготовка та контроль усіх
інтерв'ю, пов'язаних з роботою.
розробка та впровадження стратегій діяльності компанії.
участь у рейтингових комітетах компанії.

Співпраця з проектом DOBRE, який реалізується в рамках реформи
децентралізації в Україні за підтримки USAID.
Предметом співпраці є вивчення поточного фінансово-економічного стану
та підготовка рекомендацій щодо підвищення інвестиційної спроможності
об’єднаних територіальних громад (підготовка дорожньої карти з
формування бюджетів громад, в тому числі рекомендації щодо залучення
інвестицій).

З червня 2014 року по
теперішній час

Заступник генерального директора, Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" Київ.

З травня 2011 р. по
червень 2014 р

Декретна відпустка

З травня 2005 року
до травня 2011 року

Директор департаменту рейтингових досліджень, Рейтингове
агентство "Кредит - Рейтинг" Київ.
Основний функціонал:
• організація роботи аналітичного департаменту агентства;
• організація процесу визначення рейтингів і процесу їх моніторингу;
• організація процесу аналітичних досліджень;
• проведення рейтингових інтерв'ю з ключовими клієнтами;
• проведення інтерв’ю з журналістами, представниками
телебачення;
• підбір персоналу, формування цілеспрямованої команди.

З липня 2000 року по
травень 2005 року

Науковий співробітник в «Науково-дослідний інститут соціальноекономічних проблем міста», Київ

Основний функціонал:
• участь в процесі визначення рейтингів (S&P, Moodys) м.Києва та
боргових інструментів м. Києва;
• підготовка інвестиційного меморандуму при випуску боргових
зобов'язань м. Києва;
• участь в розробці Програми залучення інвестицій в економіку
м. Києва;
• робота з базами даних, написання інструкцій, автоматизація
бухгалтерського обліку інституту та управлінь міської
адміністрації м. Києва;
• постановка завдань для написання програмного забезпечення.
Тренінги та
семінари

•

Майстер-клас з кредитного аналізу Moody's Credit, Лондон, 2008.

•

Академія корпоративного управління «Ernst & Yong», Київ 2007.

•

Тренінги: «Орієнтація на споживача», «Корпоративна стратегія та
корпоративна культура», «Телефонні переговори».

Освіта

Київський національний економічний університет, Київ 19962000 рр., Магістр з фінансового менеджменту

Знання мови

Російська, Українська, Англійська - вільно

Захоплення

Подорожі, книги

Сімейний стан

Розлучена, дочка 2011 року народження

Дата та місце
народження

16.01.1979 Київ

