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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:  «Внутрішній  економічний  механізм  підприємства»,

«Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Наукова діяльність
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.

30 статей у фахових виданнях України, 1 навчальний посібник, 1 тлумачний словник, 4
монографій.

Програми стажування 

Національний Інститут Економічних Досліджень (Республіка Молдова, м. 
Кишинів), з 08.02.2017 по 28.02.2017 року. Сертифікат отриманно. Обсяг –180 
години (6,0 ECTS).

Науково – технічне товариство машинобудівників (Болгарія, Софія) з 
01.02. - 21.05.2021. Сертифікат №221 від 21.05.2021р. Тема: Економіка, освіта, 
менеджмент, бухгалтерський облік та фінансово – економічна безпека. Обсяг –
180 години (6,0 ECTS).

Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/
1170-20; тема: "Теорія і практика організації безперервної освіти";  дата видачі
16.01.2020 р.;  обсяг –30 години (1,0 ECTS).

Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу
навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/
2453-20; тема: "Використання безкоштовних онлайн – ресурсів для організації
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навчального процесу в дистанційній формі";  дата видачі 20.11.2020 р.;  обсяг
–30 години (1,0 ECTS).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження наукового ступеня

Губко Віталій Ігорович Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук УДК 336.64:338.439 (477)  Механізми управління
фінансово-економічними результатами діяльності аграрних підприємств
Спеціальність 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності), Одеса – 2020

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Одеської організації Національного союзу журналістів України

Асоційований Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – 
освіти (Свідоцтво №740 від 06 липня 2020 року).

Асоційований Член Одеського обласного осередку ГО «Спілка економістів 
України» (Довідка №2/3-21 від 26.01.2021р.)
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