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Освіта
1993 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Економіка та керування в галузях агропромислового комплексу» та отримала
кваліфікацію «економіст-організатор»
1998 рік – закінчила аспірантуру Одеського сільськогосподарського інституту

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: «Сучасні концепції менеджменту», «Менеджмент»,
«Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Державне та регіональне
управління», «Корпоративне управління», «Інженерний менеджмент».

Наукова діяльність
Співвиконовець наукових тем: «Розвиток менеджменту та маркетингу в
аграрному секторі економіки України в умовах економічної глобалізації» Державний
реєстраційний номер 0115U007157
(2016-2020 рр.); «Забезпечення соціо-екологоекономічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій на
засадах інноваційного менеджменту та маркетингу» Державний реєстраційний номер
0121U109628 (01.2021-01.2026 рр.).
Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 26
статей у фахових виданнях України, 1 стаття у журналах, що індексуються у
наукометричній базі Web of Science, 3 навчальних посібників.

Участь у атестації наукових працівників
Експертиза дисертацій, офіційний опонент, керівництво здобувачем освітнього
ступеня «доктор філософії».

Програми стажування
Одеська державна академія будівництва та архітектури. Тема: «Сучасні концепції
та інноваційні технології в управлінні операціями та персоналом підприємства».
Вересень-жовтень 2021 р.; обсяг – 180 годин (6 ECTS).
Вища шкоаі агробізнесу в Ломзі (Польща). Міжнародний науково -педагогічний
семінар «Кваліфіковані випускники - основа перспективного розвитку агропромислового
виробництва в рамках підвищення кваліфікації - навчання протягом усього життя.
27.05.2021. 6 годин (0,2 ECTS).
Проєкт «EU4Youth - Вплив соціальних інновацій - стратегічне партнерство!», що
фінансується Європейською Комісією в рамках програми «EU4Youth - Сприяння
зайнятості молоді та соціальним змінам через соціальне підприємництво», розроблений
у партнерстві з Фундацією «Алетурь дє Вой» Румунія, Асоціацією Транскордонного
Співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», Румунія, Фундацією Єкоул Чєрнобилулуй,
Р. Молдова та Агентством Транскордонного Співробітництва та Європейської
Інтеграції, Р. Молдова. Тема «Соціальне підприємництво». Грудень 2020. Обсяг –24
години (0,8 ECTS).
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема
«Навчальна дисципліна «Менеджмент» в світлі реалізації ідей Болонського процесу»;
жовтень 2018 р.; обсяг – 120 годин (4 ECTS).

Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія. освітній проект «Школа з
англійської мови + стажування в аграрній сфері». Листопад 2016 р. 108 год. (3 ECTS)

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,
дипломних робіт
Керівництво студенткою Ісаєнко І.С.., яка стала переможцем IІ туру
Всеукраїнського конкурсу дипломних наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» за
спеціалізацією «Менеджмент персоналу», що відбувся у Київському національному
університеті технологій та дизайну 23 січня 2020 року.

Керівництво студентськими науковими гуртками
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Синергія»

Зовнішні нагороди та почесні звання
Почесна грамота Управління аграрної політики Одеської обласної державної
адміністрації (2017 р.).

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

