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Освіта
1993 р.- закінчила Житомирський технікум землевпорядкування за спеціальністю
економіка і планування в галузях народного господарства
2004 р. - закінчила Одеський державний аграрний університет, за напрямом
підготовки «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.
2005 р. - закінчила Одеський державний аграрний університет і отримала повну
вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку
і аудиту в управлінні аграрними формуваннями.
2008 р. - закінчила Одеський регіональний інститут державного управління при
Президентові України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне
управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.
2014 р. - закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний
університет бізнесу і права» присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук
із спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом
ДК №023387 від 23 вересня 2014 р.) Тема дис.: «Регіональні особливості розвитку
агропромислового виробництва».

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: «Управління підприємницькою діяльністю», «Закупівля і
торги», «Міжнародний маркетинг».

Наукова діяльність
Співвиконавець госпрозрахункової науково-дослідної роботи «Організаційноекономічний механізм формування ефективного підприємницького сектора регіону на
засадах інноваційно-інвестиційного маркетингу» за напрямом Розробити та
обґрунтувати теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційноекономічного механізму формування підприємницького сектора регіону. Врахування при
розробці даного механізму особливостей інноваційно-інвестиційного маркетингу, його
принципів та основних засад розвитку в українських реаліях.Державний реєстраційний
номер: 0121U109589.
Автор та співавтор понад 18 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 12
статті у фахових виданнях України, 1 стаття у монографії, з яких 1 одноосібна, 1
навчальний посібник.

Програми стажування
1.УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О.
Сухого», (Білорусь), 25.06.2019 - 25.10.2019 г. (6 кредитів, 180 годин) 25.06.2019 25.10.2019 г. (6 кредитів, 180 годин) Свідоцтво 375-02 від 21.06. 2019 р.

2. Вища школі педагогічної майстерності ОНАХТ (диплом 2019-10/14) загальним
обсягом 20 кредитів ECTS (диплом 2019-10/14) загальним обсягом 20 кредитів ECTS
Диплом реєстраційний номер 2019-10/14 Диплом реєстраційний номер 2019-10/14/
3. OKTATÁSI ÉS SZAKMAI FEJLESZTÉSI INTÉZET, Institute for Educational and
Professional Development, (Інститут освітнього і професійного розвитку м. Будапешт,
Угорщина) за підтримки АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА взяла участь у науково-педагогічному стажуванні «Розвиток
системи навчання майбутніх економістів: теорія та практика країн ЄС», що проходив
дистанційно з 15 лютого по 26 березня 2021 року (м.Будапешт, Угорщина). з 15 лютого
по 26 березня 2021 року Сертифікат No IIS-IEPD/03007/2021/

Керівництво студентами - призерами Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад,
дипломних робіт
Керівництво студентами - переможцями Міжнародного конкурсу студентських
науково-дослідних робіт при Комратському державному університеті (Р. Молдова): Бакланова В.В.– диплом ІІ ступеня (2018 р.)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій
Наукове консультування ТОВ «Промінь 12» Роздільнянського району Одеської
області в сфері зовнішньоекономічної діяльності та розвитку ринку споживчих товарі в
період з 30.09.2016 р. по теперішній час

Зовнішні нагороди та почесні звання
Диплом-подяка голови спілки рекламістів України Є.Роман за участь у проекті
«Рекламний полігон» (2017 р.)
Грамота директора навчально-наукового Інституту прикладної економіки і
менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна за підготовку наукової студентської роботи на
Міжнародний конкурс наукових студентських робіт “Black seа science” (2019 р.)
Сертифікат Президента Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки
«СПЕЙСТАЙМ», голови оргкомітету конгресу д-р наук, професора Олександра
Кендюхова за участь в Міжнародному конгресі «SCIENCE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT» (2019).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
(УАРМБО), свідоцтво №532.

