
Освіта: 

З 1991 – 1995 рр. навчалась на економічному факультеті Національного 

аграрного університету за спеціальністю «Економіка і управління в галузях 

АПК», здобула кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського 

виробництва».  

З 1995 – 1997 рр. навчалась в магістратурі Національного аграрного 

університету за спеціальністю «екоміка підприємств» здобула кваліфікацію 

магістра з економіки підприємств (в галузях АПК).  

З 1998 – 2000 рр. навчалась в аспірантурі Національного аграрного 

університету.  

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування 

системи інтеграційних відносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу».  

 

Трудова діяльність: 

09/1997р. – 09/1998 р. – асистент кафедри організації сільськогосподарського 

виробництва НАУ;  

09/1998 р. – 09/2001 р. – аспірант очної аспірантури НАУ;  

09/2001 р. – 12/2003 р. – асистент кафедри організації агробізнесу НАУ;  

12/2003 р. – 09/2005 р. – доцент кафедри податкової та страхової справи НАУ;  

09/2005 р. – 09/2009 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри податкової та 

страхової справи НУБіП України; 

09/2009 р. – 09/2018 р. – доцент кафедри фіскальної політики і страхування 

(оподаткування і страхування) НУБіП України;  

09/2018 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів НУБіП України.  

 

Дисципліни, які викладає: 

«Податкова система», для студентів ОС «Бакалавр»;  

«Податковий менеджмент», «Міжнародне оподаткування», 

«Адміністрування податків» для студентів ОС«Магістр».  

 

Наукові і професійні інтереси: 

Фінансова політика сталого розвитку сільських територій та управління їх 

податковим потенціалом; Бюджетно-податкове стимулювання розвитку  

аграрного сектора економіки України.  
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Розклад, години прийому: 

Вівторок – п’ятниця:  проведення лекційних і практичних занять згідно 

розкладу.  

Понеділок – 2–5 пара – надання консультацій з написання бакалаврських і 

магістерських робіт.  
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