
Автобіографія 
 
Я, Дуб Богдана Станіславівна, народилася 08 червня 1992 року в місті 

Підгородному Дніпровського району Дніпропетровської області.  
З 1998 по 2009 рр. навчалася в КЗ Підгородненська СЗШ № 2, 11 класів якої 

і закінчила, отримавши атестат з відзнакою про повну середню освіту, срібну 
медаль. Зовнішнє незалежне оцінювання, яке зараховувалось за державну 
підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти, склала на 
відмінно. 

З 2002 по 2009 роки отримувала призові місця в обласному та 
всеукраїнському етапах Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 
Яцика. З 2002 по 2008 роки навчалася у школі англійської мови Валерія Соловова. 
У 2008 році після її закінчення отримала сертифікат рівня «А» (з відзнакою). 

З 2009 року – студентка денного відділення фінансового факультету 
Дніпропетровської державної фінансової академії спеціальності «Фінанси і 
кредит». За підсумками березня 2011 року посіла третє місце в обласному етапі 
конкурсу наукових робіт «Новітній інтелект України» з темою «Як зробити 
вітчизняний аграрний сектор локомотивом української економіки». У травні 2012 
року перемогла у національному конкурсі наукових робіт на тему: «Природне 
землеробство України – шлях до здоров'я і добробуту нації» з роботою «Державна 
підтримка органічного виробництва з урахуванням зарубіжного досвіду», 
одержала третю премію. Дослідження як одне з кращих було надіслано Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин для 
використання у роботі.  

З відзнакою у 2013 році закінчила бакалаврат, у 2014 – магістратуру за 
спеціалізацією «Управління державними фінансами».  

Виробничу та переддипломну практику проходила у Фінансовому 
управлінні Дніпропетровської районної державної адміністрації. Звіти захищено 
на «відмінно», отримано рекомендацію керівника, результати магістерської 
дипломної роботи «Бюджетний механізм зростання та розвитку» впроваджені у 
діяльність фінуправління (вперше за історію співпраці з практикантами).  

З 2015 по 2018 рр. – аспірантка Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького. За активну наукову діяльність була нагороджена подяками 
та преміями ректора університету. 

За час навчання взяла участь у понад 30 конференціях, перемагала на 
секціях як найкращий доповідач, стала автором майже 80 наукових публікацій 
(тези та статті) із загальноекономічних проблем та питань економічної безпеки, 
перемагала у національних конкурсах наукових робіт. Відвідувала також фахові 
семінари, тренінги, літні школи, була учасницею освітніх курсів. 

Працювала молодшим науковим співробітником за держбюджетною темою 
«Інноваційні чинники сталого продовольчого забезпечення та розвитку 
біоекономіки в Україні» та економістом, фінансовим менеджером і 
консультантом у проектах міжнародних організацій в Україні. 

Сімейний стан – незаміжня. 


