
СИРОТА ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА 

 

Я, Сирота Вероніка Сергіївна, народилась 09 квітня 1990 року в м. 

Києві.   

У 2007 закінчила із відзнакою Київський Ліцей бізнесу. Після 

закінчення ліцею вступила до Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кафедра «Менеджменту організацій», у 2011 році 

закінчила університет. Вступила до магістратури за спеціальністю 

«Адміністративний менеджмент», Університету економіки та права «Крок», 

у 2012 році закінчила з відзнакою.  

30 травня 2013 року прикріпилась у якості здобувача на кафедру 

«Управління фінансово-економічною безпекою» Університету економіки та 

права «Крок». 

Тема дисертаційного дослідження подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – 21.04.02 – 

економічна безпека суб’єктів господарської діяльності  на тему 

«Корпоративна соціальна відповідальність у системі економічної безпеки 

підприємств». 

Працювала 

Паралельно із навчанням з 2011 по договору підряду працювала в ТОВ 

«3М Україна», молодшим спеціалістом з питань маркетингу. 

З 2012 року була переведена на аутсорсинг та працювала у ТОВ 

«АНКОР персонал Україна» фахівцем з питань маркетингу для компанії ТОВ 

«3М Україна». 

3 2013 року перейшла до компанії ТОВ «Бакарді-Мартіні Юкрейн», де 

працюю адміністративним секретарем відділів маркетингу та продажів. 

Підвищення кваліфікації 

У 2011 році пройшла курс роботи із CRM (англ. Customer relationship 

management) системою. Отримала сертифікат адміністратора даної системи.  



У 2012 році пройшла тренінг «Продажі орієнтовані на клієнтів» у 

компанії 3М, та отримала сертифікат закінчення.  

У 2013, пройшла курс навчання, із програмою АС Нільсен, та що року 

до 2015 постійно підвищую свої знання. 

Приймала участь у наукових, навчально-практичних семінарах-

тренінгах, конференціях:  

Х  Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 

участю «Корпоративна культура організацій ХХІ століття» (м. Краматорськ, 

15 жовтня 2013 р.);  

Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку соціальної відповідальності економічних суб’єктів» (м. Харків, 21–

22 листопада 2013 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Нормативні, 

управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (м. 

Львів, 24–25 жовтня 2014 р.),  

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна стратегія і 

тактика фінансово-економічного розвитку суб’єкта національного 

господарства» (м. Чернівці, 19–20 грудня 2014 р.) 


