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ародилася 7 серпня 1951 р. у с. Якимів Кам’янкоБузького району Львівської області. Батько, Степан
Бутрин, був правоохоронцем, а мати, Марія Бутрин, працювала акушером. Саме вони виховали у своїй
доньці цілеспрямованість, наполегливість і передусім
людяність, навчили, що потенціал людини невичерпний.
Львівську політехніку Тамара Смовженко обрала як потужний осередок науки й освіти, що має велику історію та
користується високим авторитетом. «Обираючи вищий
навчальний заклад, я прагнула отримати ґрунтовні знання.
Любов же до хімії привела мене на факультет технології
органічних речовин. Група у нас була дуже дружна. Ми все
робили разом. Пам’ятаю, як разом будували корпус на
Олександра Невського. Одягнені у куфайки, ми штукатурили стіни і прибирали сміття. Коли тепер буваю у тому
корпусі, завжди якось особливо приємно на душі, адже і
моя цеглина в ньому є. А професор Сергій Касіянович
Чучмарьов свого часу дав зрозуміти, що студента насамперед потрібно навчити шукати інформацію, а потім перевірити, як він мислить і розуміє те, про що розповідає».
Тамара Степанівна здобула дві вищі освіти: закінчила
Національний університет «Львівська політехніка» у 1973 р.,
здобувши фах хіміка-технолога, і в 1980 р. — Львівський
торговельно-економічний інститут, де отримала економічну спеціальність.
Свою кар’єру Т.С.Смовженко розпочала 1974 р.у Львівському обліково-кредитному технікумі, де працювала спочатку
викладачем, завідувачем облікового відділення, а невдовзі стала його керівником. Завдяки постійному пошуку нових форм
подання матеріалу, підвищенню професійності педагогів,
обміну досвідом з іноземними партнерами, за 17 років директорства їй вдалося перетворити технікум на престижний навчальний заклад IV рівня акредитації — Львівський інститут
банківської справи Національного банку України, який здобув міжнародне визнання.
У 2006 р. Тамара Степанівна була призначена керівником новоствореного Університету банківської справи
НБУ у столиці, який об’єднав три профільні регіональні
інститути НБУ у Харкові, Львові, Черкасах та магістерський центр у Києві.
У 1998 р. їй було присвоєно вчене звання доцента
кафедри економіки, фінансів та обліку Національного
університету «Львівська політехніка», а у 2002 р. вона здобула науковий ступінь доктора економічних наук.
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Т. С. Смовженко підготувала десятьох кандидатів
економічних наук. Є автором і співавтором понад 150 друкованих праць, навчальних посібників, методичних
розробок, наукових статей та публікацій.
Крім наукової роботи, Тамара Степанівна плідно займається громадською діяльністю. З її ініціативи у кризові
роки розпочато реалізацію загальноукраїнського благодійного «Аукціону надій» для порятунку української
дерев’яної церкви і створення першого в Україні Храму
Пам’яті: «Сьогоднішні випробування дані нам для того, аби
згадати про основоположні цінності: духовність, патріотизм, самопожертву». Також метою заходу було прагнення
привернути увагу до забруднення навколишнього середовища. Тамара Степанівна від імені УБС звернулася до Всесвітнього комітету ООН із захисту прав на воду із закликом
проголосити 2010-й роком порятунку малих річок.
За плідну громадську та наукову діяльність Т. С. Смовженко відзначена багатьма нагородами, зокрема орденом
княгині Ольги ІІІ та ІІ ст. (2001, 2006), Грамотою Міністерства освіти України (1997), знаком «Відмінник освіти
України» (1999), бронзовим та срібним пам’ятними знаками «Національний банк України», золотою і срібною
відзнаками ВАТ «Державний ощадний банк України».
Їй присуджено премію імені І. Огієнка в галузі освіти.
Тамара Степанівна також є лауреатом міжнародної нагороди Об’єднаної Європи «The United Europe» за вагомий
внесок у розвиток європейської інтеграції в галузі науки
та освіти, дійсним членом Міжнародного клубу ректорів
в Оксфорді, почесним професором Міжнародного
Віденського університету, головою Східноєвропейського
регіонального комітету та членом Всесвітнього комітету
захисту прав на воду.
Сьогодні Тамара Степанівна Смовженко також очолює
науково-навчальний комплекс «Економосвіта», що об’єднує авторитетні вищі навчальні заклади України та світу.
Опорою для Тамари Степанівни в нелегкий час є сім’я:
чоловік Микола та син Сергій. Але особлива гордість
переповнює за онучок Анастасію і Юлечку, в яких вона
бачить своє продовження. Вільний час, якого завжди так
не вистачає, проводить у колі сім’ї та друзів, а емоційну
розрядку знаходить у відпочинку на природі. Захоплюється музикою і живописом.
Головний життєвий принцип Т. С. Смовженко —
«Немає нічого неможливого, якщо ти хочеш чогось досягти».
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