
Ясько Тетяна Юріївна 

Науковий ступінь, вчене звання: викладач другої категорії 

кафедри товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності, 

завідувач відділу профорієнтаційної роботи. 

Дисципліни, що викладає: «Комерційна діяльність», «Ринкові 

дослідження», «Основи маркетингу», «Обладнання 

підприємств торгівлі», «Етика ділового спілкування». 

Освіта: Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ,(спеціаліст) 2004; Полтавський університет економіки і 

торгівлі (магістр) 2018р. Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, 2016р. 

Спеціальності за дипломами: спеціаліст з менеджменту організацій, магістр з 

науки про освіту; викладач університетів та вищих навчальних закладів. 

У Вінницькому кооперативному інституті, коледжі економіки і права працює з 2005 

року. 

Наукова діяльність, статті: 

- проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зав’язків та 

кооперації; 

- нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зав’язків з громадськістю; 

- особливості підготовки фахівців з комерційної діяльності у ВКІ; 

- особливості розвитку систем електронної комерції.  
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