
Навчання 

1996 – 2001 рр. навчалась на економічному факультеті Національного 

аграрного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула 

кваліфікацію економіста-фінансиста;  

2002 – 2005 рр. навчалась в аспірантурі Національного аграрного 

університету;  

2006 р.- захист кандидатської дисертації на тему: «Державна підтримка 

сільського господарства в умовах трансформації економіки АПК».  

2016 - Wyzsza Skola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi, Poland (Manager 

projektow europejskich w perspektywie budzetowej 2014-2020). 

2018 - Національний університет наук про життя та природокористування 

України, Менеджмент, Управління навчальними закладами. 

2019 - Київська школа економіки («Управління публічними фінансами») 

 

Трудова діяльність 

з 01.09.2002 до 27.08.2010 рр. – асистент кафедри фінансів НУБіП України;  

з 01.10.2010 до 31.12.2011 рр. – старший викладач кафедри фінансів НУБіП 

України;  

з 03.04.2014 і до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів і кредиту 

НУБіП України.  

 

Навчальні дисципліни які викладає 

«Фінансовий менеджмент» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Маркетинг».  

«Бюджетний менеджмент» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа і страхування»  

«Фінансова економетрика» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа і страхування»  

«Бюджетна система» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності «Фінанси 

і кредит»  

«Бізнес аналітика» для студентів ОС «Магістр» спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і страхування»  

«Фінанси підприємств» для студентів факультету ОС «Бакалавр» 

факультету аграрного менеджменту  

 



Наукові інтереси 

Інвестиційне забезпечення АПК, бюджетні процеси, e–government, бізнес 

аналітика, e-budget  

 

Основні публікації: 

Монографії, розділи у колективних монографіях 

1. Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання: 

[монографія] / за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко / [Давиденко Н.М., 

Зеліско І.М., Буряк А.В. та ін.] – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 318 с. 

2. Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний 

досвід: монографія / а ред. Давиденко Н.М. – К.: НУБіП України, 2017. – 454 с. 

3. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: 

Monograph / Davydenko N.М., Dimitrov I.T. and others. - Shioda GmbH, Steyr, 

Austria, 2018. - 430 p. 

4. Система менеджменту в спеціалізованих птахівничих підприємствах та 

її вплив на інвестиційне забезпечення їх діяльності: монографія // Титарчук 

І.М., Сорока А.М. - ЦП Компринт, 2018. - 240 с.  

 

Навчальні посібники (з Грифом МОН України) 

1. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / І.М. Титарчук, Ю.В. 

Негода; - К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – 305 с. (Гриф Міністерства освіти і 

науки України №1/11-18658 від 03.12.2013). 

2. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник: видання 2-ге виправлене 

та доповнене / І.М. Титарчук, Ю.В. Негода; - К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 

332 с. 

3.  Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / І.М. Титарчук, Ю.В. 

Негода; – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 342 с. 

4.  Словник фінансово-економічних термінів / За ред. Н.М. Давиденко / 

Укладачі: Буряк А. В., Давиденко Н. М., Данилевська-Жугунісова О. Є., 

Дробот Н. М., Негода Ю. В., Олійник Л. А., Скрипник Г. О., Титарчук І. М. – 

К.: НУБіП України, 2017. – 309 с. 

 

 

 

 



Наукові статті 

1. Tytarchuk I. E-government in Ukraine: implementation and problematic 

issues // Collection of articles from participation in the XVI International scientific 

conference "Strategy of forming esociety in Central and Eastern Europe: Status and 

Prospects"- 25-27 may 2015, 105-110 p.  

2. Титарчук І.М. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки 

України // Methodology and methods of scientific research – 27.04.2016., 57-58 p.  

3. Титарчук І.М. Інвестиції в ефективні технології аграрної сфери / 

Титарчук І.М. // Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного 

сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід – Матеріали міжнародної науково-

практивної інтернет-конференції – 25.04.2017 р.  

4. Титарчук І.М. Финансирование инноваций в аграрном секторе / 

Титарчук І.М. // International scientific and practical conference «Ukraine, 

Bulgaria, EU: economic and social development trends», 11-12 September 2017, 

191-194 p.  

5. Титарчук І.М. Фінансові інновації аграрній сфері //Украина, Болгария, 

ЕС: экономические и социальные тенденции развития: материалы Межд. 

научно-прак. конф. (г. Бургас, Болгария, 11-12 сентября 2017) – Бургас: 

Авангард Прима, 2017. – С. 119-123  

6. Титарчук І.М. Державна фінансова підтримка місцевого 

розвитку//Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні проблеми регіонального розвитку», (Мелітополь-Кирилівка, 

Україна, 14 - 15 червня 2018 р) Мелітополь, 2018. 455 с 

7. Титарчук І.М. Середньострокове бюджетне планування: досвід 

зарубіжних країн і впровадження в Україні// Проблеми та перспективи 

фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний 

досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-

14 вересня 2018 року) – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 262 с. 

8. Титарчук І.М. Показники результативності бюджетних програм 

підтримки аграрного сектору економіки України // Фінансовий сектор 

Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні 

орієнтири для України: Збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної 

конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.) [За ред. Л.Гуляєвої, Т. Семигіної]. Київ: 

АПСВТ, 2019. 124 с., С. 106-108 

 



Розклад, години прийому 

Понеділок, середа – ведення лекційних і практичних занять.  

Понеділок – 2, 3 пара – надання консультацій по написанню бакалаврських 

і магістерських робіт.  

 

Профіль в Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRTk2KoAAAAJ&hl=uk 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRTk2KoAAAAJ&hl=uk

