
НЕПОКУПНА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 

Кандидат економічних наук, доцент; викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1997 р. 
Народилася 11 червня 1967 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат 

економічних наук (2005), доцент (2007). 
Закінчила Полтавську середню школу № 1 імені І. П. Котляревського (1984), 

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю 
“Історія” (1993), аспірантуру Полтавського державного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (2000), Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка за спеціальністю “Психологія” (2018). У Полтавському державному 
педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет) 
працює з 1993 р.: старший лаборант (1993-1997), асистент (1997-2003), старший викладач 
(2003-2006), доцент (з 2007 р.).  

Основу навчального навантаження Т. А. Непокупної складають курси економічної 
теорії, інноваційного підприємництва, економічних основ соціальної роботи, соціальної 
політики, економіки та управління соціальною сферою територіальних громад, історії 
економічних учень, які є визначальними у професійній підготовці економістів, соціальних 
робітників, учителів.  

Наукові інтереси Тетяни Андріївни пов’язані переважно з дослідженнями актуальних 
проблем економіки загалом, соціальної сфери, підприємництва, державного регулювання 
економіки, поведінкової економіки зокрема. Автор понад 70 наукових і науково-
методичних публікацій, серед яких колективні монографії “Інтеграція науки і вищої освіти 
як фактор становлення економіки знань” (Полтава, 2014), “A new role of marketing and 
communication technologies in business and society: local and global aspects” (St. Louis, 2015), 
“Social and economic changes of contemporary society” (Opole,  017); навчальні посібники 
“Економічна теорія” (Полтава, 2013), “Вступ до публічної політики” (Полтава, 2016, 2017), 
навчально-методичні посібники “Інноваційне підприємництво” (Полтава, 2018), 
“Економіка та управління соціальною сферою територіальних громад” (Полтава, 2018). 

Як науковець Т. А. Непокупна здійснює значну науково-методичну роботу: член 
організаційних комітетів з підготовки і проведення Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації” (2005, 2007, 2009, 
2011, 2013) та регіональної науково-практичної конференції “Соціально-економічні, 
політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку” (2018), науковий 
керівник у 2017-2018 н. р. переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із напряму “Підприємництво”, 
науковий керівник дипломних робіт (упродовж усього періоду роботи в університеті) та 
наукових статей студентів. Працювала над виконанням  держбюджетних тем: “Економічні 
пріоритети України як основа формування національної моделі випереджального 
розвитку” (2004-2006); “Формування економіки знань та соціально-економічні 
трансформації, що його супроводжують” (2007-2009); “Інтеграція науки і вищої освіти як 
фактор становлення економіки знань в Україні” (2010-2012).  

Понад 15 років Тетяна Андріївна – член журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (секції “Економіка”, 
“Соціологія”).  

Нагороджена Грамотою Полтавської обласної ради (2017), Грамотою Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2019). 

 


