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
«Адміністрування податків» для студентів ОС«Магістр».

оподаткування»,

Наукові і професійні інтереси:
Фінансова політика сталого розвитку сільських територій та управління їх
податковим потенціалом; Бюджетно-податкове стимулювання розвитку
аграрного сектора економіки України.
Основні публікації:
1. Долженко І.І. Соціально-економічний розвиток села та сільських
територій [Колективна монографія] / Лайко П.А., Терещенко В.К., Борщ А.Г.,
Борщ О.Г., Долгий Л.М., Долженко І.І., Жарко Р.П., Ібатулліна А.В., Коновал І.А.,
Лабенко О.М., Ланченко Є.О., Мостовий М.Л., Остапчук А.Д., Ткачук В.А.,
Ярковий А.О.; За ред. Терещенка В.К., Лайка П.А. – К.: «Нічлава». – 2006. – 264 с.
2. Долженко
І.І.
Організаційно-економічні
основи
розвитку
агропромислового комплексу та сільських територій [Монографія] /
П.Лайко.А.Борщ., І. Долженко, О.Лабенко За ред. П.А.Лайка – К.: «Нічлава». –
2006. – 448 с.
3. Долженко І.І. Теоретико-методичні засади податкового планування та
управління податковими зобов’язаннями сільськогосподарських підприємств.

[Колективна монографія]. / Борщ А.Г., Долженко І.І., Лабенко О.М. – К.: ЗАТ
«Нічлава», 2012. – 171 с.
4. Бюджетний механізм регулювання розвитку сільських територій та їх
фінансового забезпечення. [Монографія]. І.Долженко / К.: ЦП «КОМПРИНТ». –
2013. – 213 с.
5. Худолій Л.М., Долженко І.І.,О.М. Лабенко та ін. Фінансово-економічний
механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України:
монографія. За ред. Л.М. Худолій. К.: ЦП «Компринт». – 2017. – 266 с.
6. Долженко І.І. Методичні підходи до формування податкового поля та
визначення податкового навантаження підприємств // Науковий вісник НУБіП
України. – 2013. – Вип. 181(4). – С. 146–153.
7. Долженко І.І. Основи формування стратегії стійкого розвитку регіонів
України в умовах євроінтеграції / І. Долженко // Науковий вісник НУБіП України.
– 2013. – Вип. 200. Ч.1. – С. 92–100.
8. Долженко І.І. Розвиток бюджетної децентралізації місцевого
самоврядування в Україні / І.Долженко // Науковий огляд – 2014. – №5(6) – С. 18–
27.
9. Долженко І.І. Оцінка ефективності бюджетно-податкової підтримки
сільського господарства в Україні / І. Долженко // Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 222. –
С. 238–246.
10. Долженко І.І. Фінансовий механізм управління прибутком підприємства
/ І Долженко // Регіональна економіка та управління. – 2015. – №2(05) – С.70–74
11. Долженко І.І. Аналіз фіскальної ролі акцизного податку в Україні. / І
Долженко // Регіональна економіка та управління. – 2015. – №3(06) – С.70–74.
12. Долженко І.І. Тенденції бюджетно-податкового стимулювання
сільського господарства
в Україні //Науковий вісник Науковий вісник
НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2016. – Вип.
247. – С. 99-110.
13. Долженко І.І. Податкове регулювання розвитку сільського господарства
України. // Регіональна економіка та управління. – 2016. – №6 (12). – С.70-74.
14. Долженко І.І. Оцінка впливу фіскальної децентралізації на формування
місцевих бюджетів України. // Науковий вісник НУБіП України. Серія: економіка,
аграрний менеджмент, бізнес. – № 284 (2018). – С. 66-76.
Розклад, години прийому:
проведення лекційних і практичних занять згідно

Вівторок – п’ятниця:
розкладу.
Понеділок – 2–5 пара – надання консультацій з написання бакалаврських і
магістерських робіт.
Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NYsu8A4AAAAJ&hl=ru

