
Доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук 

Мрачковська Надія Костянтинівна 

 

Tel.: (044) 527 – 85 – 50 

Робоча адреса: 
м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус №10, кімната 501. 

 

Освіта: 

 1983 – 1986рр., навчалась у прилуцький технікумі гідромеліорації і 

електрифікації сільського господарства; 

 1986 – 1991рр., навчалась на факультеті електрифікації  та автоматизації 

сільськогосподарського виробництва спеціальності електрифікації сільського 

господарства Української сільськогосподарської академії; 

 1996 – 1998рр., навчалась в Інституті післядипломної освіти курівників 

і спеціалістів агропромислового комплексу, здобула кваліфікацію економіста-

бухгалтера; 

 2001 – 2004рр., навчалась в аспірантурі Національного аграрного 

університету  

 у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та 

використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств». 

 

Трудова діяльність: 
 1992 – 1996 р. – бухгалтер фермерського господарства «Урожай»; 

 1996 – 1998 рр. – головний бухгалтер ТОВ «КМК – Контакт»; 

 2001 – 2006рр. – асистент кафедри банківської справи НАУ; 

 2008р. – старший викладач кафедри податкової та страхової справи 

НАУ; 

 2013 – 2017рр. доцент кафедри фіскальної політики і страхування 

НУБіП України. 

 З 1.09. 2017р. доцент кафедри фінансів НУБіП України. 

 

Дисципліни, які викладає: 
1.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»;  

2.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 075 

«Маркетинг»; 

3.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка» та  «Економічна кібернетика»; 

4.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

5.«Фінанси і кредит» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

6.«Фінансова безпека держави» для студентів ОС «Магістр» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 

 



Наукові і професійні інтереси: 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансова безпека держави. 

 

Основні публікації: 

 1. Навчальні посібники:  

 Мрачковська Н.К. Страхування: навчальний посібник / Н.К. 

Мрачковська. – К. «ЦП Компринт», 2015. – 225 с. 

 

 2. Монографії 

 Мрачковська Н.К. Системний підхід до формування і використання 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств //Л. Д. 

Павловська, Н. К. Мрачковська – Житомир: Полісся, 2013. – 272 с. 

 

Наукові статті: 

 1. Мрачковська Н.К. Модель системно – функціонального підходу до 

формування та використання виробничих ресурсів аграрних підприємств – 

Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – №177.– Ч.2. – С 

 2. Мрачковська Н.К. Концептуальні напрями формування і 

використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств/ 

Н.К Мрачковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, 

бізнес» – 2013. – Вип.181. – Ч. 5. – С. 72. – 78. 

 3. Мрачковська Н.К. Методика формування та оцінки ефективності 

використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. / 

Н.К. Мрачковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, 

бізнес» – 2014. – Вип. 200. – Ч. 3. – С. 115. – 122. 

 4. Мрачковська Н.К. Інвестиційне забезпечення галузі молочного 

скотарства /Н.К. Мрачковська // Електронне наукове фахове видання, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, «Економіка. 

Управління. Інновації» – 2015. – №1 (13). – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nzspp_2014_1_11.pdf 

 5. Мрачковська Н.К. Маркетингова стратегія молокопереробного 

підприємства / Н.К Мрачковська // Щомісячний інформаційно-аналітичний 

журнал Економіка, фінанси, право – 2015. – № 5/1 – С. 25 –29. 5.   

 6. Мрачковська Н.К. Перспективи розвитку землекористування в 

Україні / Н.К. Мрачковська // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал 

«Економіка. Фінанси. Право» – 2015. – № 6 – С. 18 – 21. 

 7. Мрачковская Н.К. Ведение обязательного медицинского страхования 

в Украине / Н.К. Мрачковская // Украина, Болгария, ЕС: материалы 

Международной научно – практической конференции – Бургас: Авангард 

Прима, 2017. – 265с.  

8.Мрачковская Н.К. Инновации в банковской сфере// 

Институциональное развитие социально-экономических и финансовых 

систем: национальная экономика в глобальной среде. Материалы ХI 



международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 16 

-17 мая 2019 г. – 500 с. 

9. Іміджова складова зростання конкурентного статусу підприємства / Л. 

Д. Павловська, Н. К. Мрачковська. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: 

Економічні науки. –  2019. – Вип. 1. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_8 

 

Надання консультацій: 

Четвер – 2,3 пара – надання консультацій по написанню бакалаврських і 

магістерських робіт. 
 

Профіль в Google Академія: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SL65mqIAAAAJ&hl=ru 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2019_1_8

