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Освіта
1981 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Економіка та організація сільського господарства» та отримала кваліфікацію
«економіст-організатор сільськогосподарського виробництва»
1986 рік – закінчила аспірантуру Одеського сільськогосподарського інституту за
спеціальністю «Статистика»

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: «Оптимізаційні методи і моделі», «Логістика», «Фінансовий
менеджмент».

Наукова діяльність
Науковий керівник наукових тем: «Економіко-організаційне забезпечення
формування ринку землі в Україні» Державний реєстраційний номер 0114U002885.
(Початок 06.2014 – закінчення 06.2019 р.), «Організаційно-економічний механізм
формування ефективного підприємницького сектора регіону на засадах інноваційноінвестиційного маркетингу» Державний реєстраційний номер: 0121U109589 (Початок
02.2021 - Закінчення 12.2025)
Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 38
статей у фахових виданнях України, 5 статей у зарубіжних виданнях, 7 колективних
монографій, 4 навчальних посібників.
Член редколегії наукового видання «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету». Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових
фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455
від 15 квітня 2014 р. (http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/redaktsijna-kolegiya)
Член редколегії наукового журналу Кагульського державного університету (Р.
Молдова) «Економічні та інженерні дослідження» The Scientific Journal of Cahul State
University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies http://jees.usch.md/
(іноземне рецензоване видання англійською мовою)

Участь у атестації наукових працівників
Керівництво здобувачами освітнього ступеня «доктор філософії» спеціальності
073 «Менеджмент».

Програми стажування
1.Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації деканів
аграрних закладів вищої освіти 26.03-30.03. 2018 р. (30 годин)
2.Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Тема стажування: Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Свідоцтво
(СС00493706/007422-18, реєстр. №7422) 08.10 – 26.10.2018 р. (5 кредитів, 150 годин)
3. УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О.
Сухого», (Білорусь), 25.06.2019 - 25.10.2019 г. Свідоцтво № 0018219 від 25.10.2019, Рег.
№35 Тема «Маркетинг» (6 кредитів, 180 годин)

4. Вища школа педагогічної майстерності ОНАХТ, обсяг стажування 210 годин (7
кредитів), Тематика стажування: охорона праці та цивільний захист, сучасні
інформаційні технології, інноваційні методики, наукометрія, самоменеджмент,
розрахунок економічної ефективності у дипломному проекті). Диплом 2019-10/20.

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,
дипломних робіт
1. Керівництво студенткою Міховою Д.Д. з підготовки на Всеукраїнський конкурс
наукової студентської роботи «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення
управління поточними біологічними активами тваринництва». Робота захищена на
конференції в КНТЕУ та отримала диплом ІІІ ступеня за спеціальністю «Облік і аудит»,
2015 р.
2. Участь у організаційному комітеті Міжнародного конкурсу студентських наукових
робіт, що проводився науково-дослідницьким центром «Прогрес» при Комратському
державному університеті (Р. Молдова) 2018 р., 2020 р.
3. Керівництво студентами - переможцями Міжнародного конкурсу студентських
науково-дослідних робіт при Комратському державному університеті (Р. Молдова):
–
Смертенюк Н.Ю. – диплом ІІ ступеня (2018 р.)
–
Номеровська Т.С. – диплом І ступеня (2018 р.)
–
Радіонова А.К. – диплом І ступеня (2020 р.)
–
Тряпіцин А.М. – диплом ІІ ступеня (2020 р.)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій
Наукове консультування фахівців економічної служби ДП ДГ ім. Суворова
Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН з питань економіки і фінансів
підприємства
Наукове консультування ТОВ «Промінь 12» Роздільнянського району Одеської
області в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішні нагороди та почесні звання
Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2008 р)

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Дійсний член Української асоціації маркетингу

Проведення навчальних занять іноземною мовою
Проведення лекційних і практичних занять англійською мовою з дисципліни
«Основи економіки» в Міжнародному центрі наукових освітніх програм на підготовчому
відділенні для іноземних громадян. (Довідка від 05.07.2018 р.)
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