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Випускниця Східноукраїнського
державного університету
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Народний депутат України V і VІ
скликань, голова Комітету
Верховної Ради України з питань
промислової і регуляторної
політики та підприємництва,
співголова групи з
міжпарламентських зв’язків із
Російською Федерацією, віце,
президент Асоціації платників
податків України, виконавчий
директор Асоціації
товаровиробників Луганщини
«Ми»

Я народилася в м. Красний Луч Луганської області. На Луганщині ми*

нули мої дитинство та юність. Відмінне навчання у школі, інтерес до гро*

мадської діяльності, небайдужість до того, що відбувається у світі, країні,

рідному місті завжди допомагали мені пізнавати нове й незвідане. У 1997 р.

заочно закінчила Східноукраїнський державний університет за фахом

«Менеджмент у виробничій сфері». А в 2002 р. — Донецьку державну ака*

демію управління. Навчання у Східноукраїнському державному універси*

теті припало на роки, коли наука демократичної України розвивалася

в новому напрямку з огляду на проблеми ринкових відносин, малого й се*

реднього бізнесу й підприємництва, коли молоде покоління мало навчитися

будувати нове суспільство, по*новому керувати, мислити, запроваджувати

в життя свіжі ідеї, створювати нові проекти й налагоджувати партнерські

зв’язки з іншими країнами. Мені довелося вирішувати поставлені завдання,

поєднуючи навчання з реалізацією здобутих знань у практичній роботі. 

Відразу після закінчення школи я почала важко працювати, поєднувала

роботу й навчання. Упродовж 1992–1993 рр. обіймала посаду менеджера

в СП «Етко», а протягом 1993–1998 рр. — фінансового директора

АТЗТ «Мета». У 1998–2001 рр. була комерційним директором СП «МЕТА

Компанії». Упродовж 2001–2006 рр. обіймала посаду голови наглядової

ради ВАТ «Луганськхолод». За час мого керівництва підприємством було

зроблено чимало: проведено повну модернізацію об’єднання, створено де*

партаменти логістики, збуту, маркетингу, якості, стратегічного розвитку.

За результатами загальнонаціональної програми «Людина року — 2004»

стала лауреатом у номінації «Лідер середнього бізнесу». 

У 2002 р. мене обрали депутатом Луганської обласної ради, секретарем

постійної комісії з питань промисловості, будівництва, ЖКГ й торгівлі.

За час виконання депутатських обов’язків брала участь у розробці й реалі*

зації обласних програм зі створення й розвитку спеціальних (вільних)

економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Була головою комісії

з питань аналізу діяльності й пошуку шляхів оздоровлення холдингу

«ДонбасАнтрацит». У 2003–2005 рр. — член Ради підприємців України при

Кабінеті Міністрів України, координатор Луганської регіональної комісії

Ради підприємців України. З 2003 р. я є виконавчим директором Асоціації

товаровиробників Луганщини «Ми» (на громадських засадах). За час існуван*

ня Асоціації багато часу приділяла захисту й підтримці місцевих товарови*

робників, координації їхньої діяльності, налагодженню міжгалузевої

інтеграції, взаємодії органів влади й підприємців, формуванню громадської

думки. Упродовж 2006–2007 рр. двічі обиралася народним депутатом

України. Була секретарем Комітету Верховної Ради України з питань

економічної політики, членом Постійної делегації в Міжпарламентській

асамблеї держав–учасниць СНД, співавтором проекту Постанови Верховної

Ради України «Про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР України

з питань адміністрування ПДВ», автором законопроекту «Про внесення

змін до Закону України «Про податок на додану вартість», автором Закону

«Про мораторії на

закриття шахт, які

не виробили свої ре*

сурси». З 2007 р. —

голова Комітету

Верховної Ради

України з питань

промислової і регу*

ляторної політики

й підприємництва;

співавтор Закону

«Про підвищення

престижності шах*

тарської праці», ав*

тор Закону «Про

внесення змін у де* Виступ у Верховній Раді України
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які закони України щодо мінімізації впливу фінансо*

вої кризи на розвиток вітчизняної промисловості»,

Закону «Про внесення змін до Закону України зі

спрощення умов ведення бізнесу в Україні». Зага*

лом — автор близько 40 законопроектів. Крім того, я

виконую обов’язки співголови групи з Міжпарламент*

ських зв’язків із Російською Федерацією і віце*

президента Асоціації платників податків України. 

Працюючи на різних посадах, я розумію, яке вели*

чезне значення має набуття знань і яку роль у цьому

плані відіграють вузи (а я мала можливість пройти

вузівську підготовку в кількох навчальних закладах).

Хочу особливо відзначити Східноукраїнський

університет. Викладачі цього вузу дали мені системні

й підкріплені теорією навички менеджменту, привчили

постійно вдосконалювати й поглиблювати свої знання,

прищепили необхідність займатися науковими

дослідженнями з економічних питань як на рівні

підприємств, так і на рівні питань державної

важливості, навчили постійно навчатися. 

Особливо хотілося б відзначити трьох наставників,

Педагогів з великої літери, які, не шкодуючи свого

власного часу, навчали й виховували нас бути

патріотами Університету, Луганщини й України.

Це О. М. Коняєв — перший президент

університету, з теплотою згадую його

настанови (у зв’язку з виробничою

діяльності мені доводилося звертатися

за порадою до цієї мудрої людини);

С. І. Радомський — доцент кафедри

менеджменту, керівник моєї диплом*

ної роботи (пригадую, як довго ми

з ним дискутували із приводу теми

моєї дипломної роботи й, треба

сказати, я переконала суворого

керівника — тему ми все*таки змінили), — фахівець із

величезним стажем виробничої діяльності, дуже ви*

могливий викладач і небайдужа людина; І. Р. Бузь*

ко — доцент кафедри менеджменту, нині — доктор

економічних наук, професор. Саме до Ірини Ро*

манівни через три роки після закінчення університету

(в 2000 р.) я принесла на рецензію свою першу науко*

ву статтю, присвячену питанням реорганізації систе*

ми керування підприємством. І в цей час, як і протя*

гом усіх цих 10 років, наші наукові й творчі стосунки

із професором І. Р. Бузько не перериваються. На жаль,

я не завжди можу приділити науковій праці стільки

часу, скільки це необхідно, але одного разу обрана те*

ма досліджень — питання організаційного й еко*

номічного забезпечення трансформаційних процесів

на підприємстві — актуальна для мене й сьогодні.

Я продовжую дослідження, свої наукові розробки,

думки й пропозиції виклала вже в 20 наукових працях

із питань реструктуризації підприємств, підвищення

їхньої конкурентоспроможності, удосконалювання

системи управління. 

Здобуті в університеті знання

допомагають мені в моїй діяльності

протягом усього життя. Від усієї

душі бажаю процвітання й подаль*

шого розвитку моєї alma mater і хочу,

щоб Східноукраїнський національний

університет ім. В. Даля став флагма*

ном освіти й науки в Європі й світі.

Університет для цього має всі

можливості!

Перед спуском до вугільної шахти.
Луганщина

Під час офіційного візиту делегації Верховної Ради України
до брюселю. Зустріч з Хав’єром Соланою




