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Освіта

1999 рік – закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
«Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію «Менеджер-економіст»

Освітня діяльність
Навчальні дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Економічний
аналіз», «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка», «Статистика»,
«Економічна глобалізація», «Методологія і організація наукових досліджень»,
«Економічна глобалізація: управлінський аспект», «Статистичні методи обробки
інформації в наукових дослідженнях», «Організація і методика економічного
аналізу», «Microeconomics», «Macroeconomics».

Наукова діяльність
Керівник 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. 42
статей у фахових виданнях України, 5 статтей у журналах, що індексуються у
наукометричній базі Web of Science та Scopus, 1 одноосібна монографія.

Програми стажування
Празький інститут підвищення кваліфікації. Свідоцтво про проходження курсу
навчання № 092016008. За програмою «Видавнича та проектна діяльність у країнах
Європейського Союзу: від теорії до практики» дата видачі 23.09.2016р.; обсяг – 108 годин
(3,6 ECTS).
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ
післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
Випускна робота на тему: «Характеристика основних видів контролю успішності студентів

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації:
08.10.2018-26.10.2018, 150 годин. Свідоцтво СС 00493706/007474-18 від 26.10.2018 р.
Атестат доцента кафедри економічної теорії і економіки підприємства Атестат АД №
001350 від 23.10.2018 р.
Диплом доктора наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації: «Соціальноекономічні механізми компліментарності економічного потенціалу агропродовольчих
підприємств: теорія та методологія». Диплом доктора економічних наук ДД № 009584 від
26 лютого 2020 р.
Науково-технічне товариство машинобудівників» (Софія, Болгарія), відділ
економічного розвитку та співробітництва. Тема: «Опанування досвіду впровадження
інноваційний технологій викладання дисциплін у межах спеціальності «Економіка». Строк
та обсяг підвищення кваліфікації: 16.11.2020-22.12.2020, 125 годин. Свідоцтво № 171 від
22.12.2020 р.
Атестат професора кафедри економічної теорії і економіки підприємства, атестат
доцента АП № 002502 від 09 лютого 2021 р.
Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу навчального
закладу. Тема: «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди». Строк та обсяг
підвищення кваліфікації: 05.04.2021-09.04.2021, 30 годин. Свідоцтво СП 05408289/1214-21
від 09.04.2021 р.
Херсонський
державний
аграрно-економічний
університет,
кафедра
загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та методики
проведення занять з дисципліни «Статистика». Строк та обсяг підвищення кваліфікації:
20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000055-21 від 11.10.2021 р.

Керівництво студентськими науковими гуртками
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Аналіз
господарської діяльності аграрних підприємств»

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Член громадської організації «Спілка економістів України» Довідка № 2/1621 від 18.05.2021 р.

