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Кандидат економічних наук
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ародилася 14 червня 1963 р. у м. Києві в сім’ї
автомобілістів. Мати, Антоніна Олександрівна, спочатку працювала в Київському міському автопарку № 3, потім — у Транспортному управлінні
Міністерства промислового будівництва УРСР. Батько, Вілій Михайлович, пройшов шлях від автослюсаря АТП до керівних посад у Міністерстві транспорту
України. Батько змалку прищеплював доньці любов
до автомобілів і транспорту. Тож не дивно, що вже в
десятирічному віці дівчинка вміла керувати автомобілем і знала принципи роботи механізмів, про які
хлопці-однолітки й не чули.
У 1980 р., після закінчення середньої школи № 206
м. Києва, Інна Віліївна Новак вступила на інженерноекономічний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту (спеціальність — «Економіка
та організація автомобільного транспорту»). Звісно,
велику роль у виборі вишу відіграли батьки, однак
поєднати технічні знання з економічними дівчина
вирішила сама. Як зазначає Інна Новак, навчання у
КАДІ було цікаве саме цим. Крім того, спеціаліст, який
володіє знаннями інженера й економіста, має великі
переваги у майбутньому. В цьому Інна Віліївна переконалася на власному досвіді.
Навчання захоплювало дівчину. Вона з великою
любов’ю згадує викладачів вишу, особливо професора
Тамару Олександрівну Здереву, яка дала дорогу в життя цілій плеяді економістів і поради якої запам’яталися на довгі роки. Її учні захищали дисертації в різних
куточках Радянського Союзу. Інна Новак також вдячна Людмилі Степанівні Козак, Михайлові Несторовичу Бідняку. Добрий і тривалий слід у пам’яті лишили
по собі й С. І. Андрусенко, Л. В. Бабін, Г. Ф. Бойко,
Н. А. Боровик, Л. С. Чеснакова, лекції яких завжди
були цікавими, змістовними та корисними.
У 1985 р. І. В. Новак, закінчивши виш, разом із
чоловіком О. О. Чалим виїхала у відрядження до
Гвінеї-Бісау (Західна Африка). Через два роки, повернувшись на Батьківщину, вступила до аспірантури та
почала працювати асистентом на кафедрі організації,
економіки та управління КАДІ. Згодом отримала посаду
доцента цієї кафедри.
У 1990 р., коли в Радянському Союзі дозволили
займатися підприємництвом, Інна Віліївна очолила

приватну юридичну компанію «Легіс», яка надавала
юридичні та консалтингові послуги. Водночас Інна
Новак не полишила ані викладацької, ані наукової
діяльності. В 1993 р. під науковим керівництвом
професора Т. О. Здеревої вона захистила кандидатську дисертацію «Соціальний розвиток автотранспортних підприємств у нових умовах господарювання». Це дослідження не втрачає своєї актуальності
й сьогодні.
У 1995 р. як дружині Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії Інні Віліївні довелося
залишити викладацьку та підприємницьку діяльність, аби переїхати із чоловіком до Бухареста. Після
повернення в Україну упродовж 10 років працювала
на посаді доцента в Дипломатичній академії України
при МЗС України.
З 2002 до 2007 р. Інна Віліївна Новак була директором МГО «Міжнародний інституту порівняльного
аналізу» та працювала в Консалтинговій групі «Пруденс» на посаді віце-президента. У 2006 р. вона очолила Консалтингову групу «Легіс», яка за декілька років
увійшла в ТОП-10 найкращих аудиторських компаній
України. На початку 2012 р. компанія Інни Новак
приєдналася до провідної світової мережі «Грант
Торнтон Інтернейшенл», яка надає аудиторські та консалтингові послуги у 120 країнах світу, де працюють
більше ніж 38 тисяч співробітників.
У 2008 р. І. В. Новак була обрана депутатом Київської міської ради VI скликання, де стала першим
заступником голови Постійної комiсiї з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.
Інна Віліївна займає активну життєву та громадську
позицію щодо захисту інтересів київської громади й
соціально-економічного розвитку міста. Вона є
керівником Київського територіального відділення
Спілки податкових консультантів України і членом
Міжнародної податкової асоціації.
І. В. Новак завжди дотримується золотого принципу, який віддавна взяла собі за правило: «Думайте
позитивно і мрійте. Так ви створюєте собі майбутнє».
У шлюбі вже більше 30 років. Разом з чоловіком
виховала двох дітей: доньку Ірину (1983 р. н.) та сина Олександра (1998 р. н.). Нині мають двох чудових
онуків — Володимира та Інну.
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