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Освіта
1999 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Облік i аудит» та отримала кваліфікацію «економіста-бухгалтера»
2002 рік – закінчила аспірантуру Одеського сільськогосподарського інституту

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Фінанси, гроші
та кредит», «Економіка підприємства», «Економіка сучасного підприємства»,
«Страхування», «Інвестування», «Інноваційний потенціал підприємства», «Економічна
безпека підприємства».

Наукова діяльність
Співвиконавець наукової теми: "Теоретико-методологічні та практичні засади
організаційно-економічного обґрунтування забезпечення сталого розвитку аграрних
підприємств" Держ. номер 0121U110933 (01.04.2021 -31.12.2025)
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.
33 статті у фахових виданнях України, 4 статті у журналах, що індексуються у
наукометричній базі SCOPUS та Web of Science, 1 навчальний посібник, 7 монографій.

Програми стажування
Одеська національна академія харчових технологій. Довідка про підвищення
кваліфікації №151 / P1; тема: Організація освітнього процесу та вдосконалення
методики проведення занять з дисципліни «Інноваційний потенціал підприємства»;
дата видачі 26.11.2021 р.; обсяг –180 години (6,0 ECTS).
Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідотство про підвищення кваліфікації СП № 05408289/ 1189-21;
тема: "Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди";
дата видачі
09.04.2021 р.; обсяг –30 години (1,0 ECTS).
Болгарське Науково-технічне товариство машинобудівників для проведення
наукової та викладацької роботи.
Свідотство про стажування № 170; тема:
«Економіка, освіта, фінансово-кредитний механізм»; дата видачі 22.12.2020 р.; обсяг –
125 години (4,2 ECTS).

Празький інститут підвищення кваліфікації.
Сертифікат про підвищення
кваліфікації №062018010; тема: «Питання розвитку європейської освіти, опанування
навиками публікації наукових робіт в наукових журналах, ознайомлення з механізмом
створення наукових проектів і грантовою діяльністю в освітніх організаціях»; дата
видачі 29.06.2018 р.; обсяг –150 години (5,0 ECTS).
Національний
університеті біоресурсів і природокористування України.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/005804-18; тема: «Створення
електронного навчального курсу з дисципліни «Гроші та кредит»»; дата видачі
23.03.2018 р.; обсяг –150 години (5,0 ECTS).

Керівництво студентськими науковими гуртками
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком
«Фінансово-кредитний механізм»

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Асоційований член громадської організації «Спілка економістів України»
(Довідка №2/15-21 від 18.05.21р.)

