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З 1993 – 1998 рр. навчалась на економічному факультеті Національного 

аграрного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула 

кваліфікацію економіста-фінансиста. 

З 1998 – 2001 рр. навчалась в аспірантурі Національного аграрного 

університету. 

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та 

ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарських 

підприємств». 

Трудова діяльність: 

з 01.09.2001 по  17.02.2005 рр. – асистент кафедри фінансів НУБіП України 

з 17.02.2005 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів НУБіП 

України 

Дисципліни, які викладає: 

«Місцеві фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 

«Фінанси підприємств» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 071 

«Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності».  

«Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів ОС 

«Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Аналіз і фінанси  підприємства: фінанси  підприємства» для студентів ОС 

«Магістр» спеціальності 073 «Адміністративний менеджмент» 
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3. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: 
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Нагороди та відзнаки  

Почесна грамота ректора університету «За заслуги перед НУБіП України» 

(2016 р., березень) 

Подяка голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації 

(2016 р., вересень) 

Надання консультацій: 

Понеділок – 2,5 пара;четвер – 2, 5 пара – надання консультацій по написанню 

бакалаврських і магістерських робіт. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GU1FJa8AAAAJ  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GU1FJa8AAAAJ

