
Дата народження 

19.04.1988 р. 

Навчання: 

2004-2007 рр. студентка Національного аграрного університету 

Відокремленого структурного підрозділу «Бобровицький коледж економіки і 

менеджменту ім. О.Майнової», за спеціальністю «Фінанси», здобула кваліфікацію 

молодшого спеціаліста з фінансів; 

2007-2009 рр. студентка денної форми навчання Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, за спеціальністю «Фінанси», здобула 

кваліфікацію бакалавра з фінансів; 

2009-2010 рр. студентка денної форми навчання Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, ОКР «Магістр», за спеціальністю 

«Фінанси», здобула кваліфікацію магістра з фінансів; 

2011-2015 рр. аспірант заочної форми навчання Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і 

кредит 

Трудова діяльність: 

2010р. - економіст ТОВ «Земля і Воля»; 

2011 - 2015рр.- асистент кафедри фінансів і кредиту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; 

з 1 листопада 2015р. старший викладач кафедри фінансів і кредиту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Навчальні дисципліни які викладає: 

«Фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки: «Облік і аудит»; 

«Фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки: «Маркетинг»; 

«Фінанси підприємств» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

«Облік і аудит»; 

«Економіка і фінанси підприємств» для студентів ОКР «Бакалавр» з напряму 

підготовки: «Менеджмет зовнішньо- економічної діяльності». 

Наукові інтереси: 

Фінансова стабільність банків; антикризове управління у сфері банківської 

діяльності; банківська конкуренція. 

Основні публікації: 

1. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Іпотечне кредитування" для 



підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит", заочної форми 

навчання. Автори: Кручок Н.С., Євенко Т.І. - К.: «ЦП «Компринт», 2013. 

2. Євенко Т.І. Монографія. Механізм запобігання фінансової кризи банківських 

установ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. –232 с. 

3. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для 

студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм 

навчання / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк, Н.М. Дробот, Т.І. Євенко,                  

Л.А. Олійник, І.М. Титарчук // К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015.− 32 с. 

4. Монографія. 1. Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів 

господарювання: [монографія] / за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко / 

[Давиденко Н.М., Зеліско І.М., Буряк А.В. та ін.] – К.: ЦП «Компринт», 2016. –   

318 с. 

5. Методичні рекомендації з дисципліни «Фінансова діяльність рибогосподарських 

підприємств» для студентів ОС «Магістр» денної форми навчання за напрямом 

8.09020101 «Водні біоресурси»/ Т.І. Євенко, А.В. Буряк // К.:  - 2016. - С. 103 К.: 

ЦП "КОМПРИНТ". 

Наукові статті: 
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Науковий журнал „Економічний часопис - ХХІ”. - 1- 2(2) 2013. - С.27 - 30. (Входить до 

міжнародних наукометричних баз). 
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4. Євенко Т.І. Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження 

проблемних аспектів та шляхи їх подолання / Т.І.Євенко // Формування ринкових 
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Т.І.Євенко // Науковий журнал «Eastern European scientific journal», Польша №2 (6) -2016. 
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Розклад, години прийому: 

Понеділок - проведення практичних занять згідно розкладу. 

Вівторок - 2,3 пара - надання консультацій по написанню бакалаврських робіт. 

 

Профіль в Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=e3ifQv8AAAAJ 


