ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася в 1977 р. Вищу освіту
ЗНУ. Викладає дисципліни «Аналіз фондоздобула в 2004 р. у Класичному
вого ринку», «Бюджетна система», «Фінанприватному університеті за спесовий ринок», «Ринок фінансових послуг».
ціальністю «Облік і аудит», отримавши
Академік Академії економічних наук
диплом спеціаліста з відзнакою. В 2005 р.
України.
закінчила магістратуру за спеціальністю
Задля вдосконалення викладання дис«Економіка підприємства».
циплін підготувала до друку та опублікуЗ метою підвищення кваліфікації,
вала два навчальні посібники з грифом
у 2007 р. пройшла навчання у Класичному
МОН України: «Фінанси, грошовий обіг та
приватному університеті за спеціальністю
кредит» (2011) і «Менеджмент продуктив«Педагогіка вищої школи» та отримала диності» (2010).
плом магістра з відзнакою.
За період з 2010 р. опубліковано три
У грудні 2007 р. в Запорізькому наодноосібні монографії: «Організаційноціональному університеті захистила диекономічний механізм регулювання ринку
БОЛДУЄВА
сертацію на здобуття наукового ступеня
цінних паперів в Україні» (2011), «ІнституОксана Валеріївна
кандидата економічних наук на тему
ційні аспекти розвитку ринку цінних папе«Оцінка ефективності використання
рів в Україні» (2013) та «Розвиток інститутів
Доктор економічних наук,
трудових ресурсів на підприємствах агро
ринку цінних паперів і їх функціональних
доцент
технічного сервісу» (спеціальність «Еко
механізмів у контексті економічної страноміка та управління підприємствами»).
тегії України (2015). Крім того, з 2010 р. опубліковано три
У грудні 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента.
спільні монографії: «Організація стратегічного обліку виУ грудні 2014 р. в Донецькому національному уні- трат діяльності промислового підприємства» (2010), «Підверситеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган- вищення ефективності використання трудового потенціалу
Барановського захистила докторську дисертацію на тему на підприємствах агротехнічного сервісу» (2011);
«Становлення та розвиток інститутів ринку цінних паперів
Брала участь у написанні десяти колективних монограУкраїни» (спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»). фій, опублікувала понад 110 статей у наукових фахових виЗ вересня 2015 р. обіймала посаду професора ка- даннях, учасниця більше ніж 30 конференцій.
федри фінансів та кредиту ЗНУ. Сьогодні — професор
Нагороджена грамотами ректора та декана економічкафедри фінансів, банківської справи та страхування ного факультету ЗНУ.

Н

навчального посібника, трьох методичародився в м. Кіровобаді (Азерних посібників, 54 статей.
байджан) у родині військово
службовця.
Сфера наукових інтересів: воєнно-
У 1985 р. закінчив ЗОШ № 26 м. Запополітична історія Південної України
ріжжя. В 1985–1990 рр. навчався на істопершої половини ХХ ст., історія параміричному факультеті ЗДУ. В 1990–2003 рр.
літарних формувань та військового бупрацював учителем історії та права у
дівництва у південному регіоні за доби
ЗОШ № 58 м. Запоріжжя.
Української Центральної Ради та ГетьмаУ 2003–2006 рр. навчався в аспіраннату П. Скоропадського, повстансько-партурі Запорізького національного універтизанський рух у 1919–1923 рр.
ситету. В 2006 р. захистив кандидатську
Викладає такі навчальні курси: «Істодисертацію «Вільнокозацький рух на Піврія української та зарубіжної культури»,
дні України (1917–1918 рр.)» за спеціаль«Культура української еміграції», «Історія
ністю 07.00.01 «Історія України».
української діаспори», «Український теБОНДАРЕНКО
У 2007–2010 рр. працював науковим
атр і кіномистецтво ХХ–ХХІ ст.»
Володимир Григорович
співробітником НДІ козацтва ЗНУ.
У 2008–2009 рр. одержав науковий
В 2011–2014 рр. навчався у докторантурі
ґрант від Канадського Інституту УкраїнДоктор історичних наук,
ЗНУ. З 2015 р. — доцент кафедри україно
ських Студій Альбертського Універсидоцент
знавства ЗНУ.
тету (Едмонтон, Канада) для проведення
У 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського наукових досліджень з історії української еміграції. Акнаціонального університету імені Івана Франка захистив тивний учасник вшанування 100-річниці Української редокторську дисертацію «Український вільнокозацький волюції (1917–1921), член робочої групи при Запорізькій
рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.)» за спеціаль- облдержадміністрації зі встановлення пам’ятних знаків
і пам’ятників для увіковічення слави героїв боротьби за
ністю 07.00.02 «Всесвітня історія».
незалежність України та революційних подій у ЗапорізьНауково-педагогічний стаж — 25 років.
Автор 60 праць, з них дві монографії: «Історія но- кому краї.
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти
вітніх запорожців: вільнокозацький рух на Півдні
України (1917–1918 рр.)», «Український вільнокозаць- України» (1994), грамотами Запорізької облдержадмінікий рух в Україні та на еміграції (1919–1993 рр.)», одного страції, ректора ЗНУ.
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