
 

 

Інформація  

про доктора економічних наук, доцента 

Жиленко Катерину Миколаївну 

Спеціальність 242 Туризм 

 

Освіта 1994 - 1999 рр. – Дніпропетровський державний аграрний 

університет зі спеціальності 7.050 202 «Аграрний менеджмент 

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Організація і ефективність використання землі в сільському 

господарстві регіону»» за спеціальністю 08.07.02 – економіка 

сільського господарства і АПК; 

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і 

аудиту. 

2019 р. – захистила докторську дисертацію на тему 

«Глобальна парадигма транснаціоналізації бізнес-діяльності» зі 

спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. 

Досвід роботи З 02.09.2019 р. – по теперішній час – завідувач кафедри 

туристичного бізнесу та гостинності Дніпровського 

національного  університету імені Олеся Гончара; 

З 01.09.2009 - по 31.08.2019 – доцент кафедри менеджменту 

та туристичного бізнесу Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

З 20.10.2006р. – 2009р.– доцент кафедри обліку і аудиту 

Дніпропетровського університету економіки та права; 

З 01.02.2006р. – 06.10.2006р. – доцент кафедри фінансів 

Дніпропетровського державного аграрного університету; 

З 11.12.2003р. – 01.02.2006р. – старший викладач кафедри 

фінансів Дніпропетровського державного аграрного 

університету; 

З 10.02.2003 р. - 11.12.2003р. – асистент кафедри 

бухгалтерського обліку і фінансів Дніпропетровського 

державного аграрного університету. 

Досвід 

міжнародної 

діяльності 

2018-2019 рр. – заступник декана з міжнародного 

співробітництва на факультеті економіки Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

Досвід 2018 р. -по теперішній час – член науково-методичної ради 



методичної 

роботи 

на факультеті економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

Виконання 

ліцензійних 

вимог 

Відповідаю 12 видам чи результатам діяльності, переліченим 

в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

за спеціальністю 242 Туризм: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 18. 

Мови Українська – вільно; 

Російська – вільно; 

Англійська – вільно. 
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Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове 
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світоглядних концепцій транснаціоналізації / К.М. Жиленко // 

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ. Сер.: Економічні науки». 
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Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. – 384с. (24,0 д.а) 
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К.М. Жиленко // Сучасна Україна в глобальному середовищі: 

стратегічні орієнтири економічного розвитку : кол. моногр. / за 
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Додаткова 

професійна 

інформація 

Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з 

Європейським Союзом» (2013-2018 рр); 

Виконувала обов’язки заступника декана з наукової 

діяльності на факультеті міжнародної економіки ДНУ в 

2013/2014 н.р. 

Член громадської спілки «Українська ресторанна 

асоціація» з 2020 р. 
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