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Освіта:
1983 – 1986рр., навчалась у прилуцький технікумі гідромеліорації і
електрифікації сільського господарства;
1986 – 1991рр., навчалась на факультеті електрифікації та автоматизації
сільськогосподарського виробництва спеціальності електрифікації сільського
господарства Української сільськогосподарської академії;
1996 – 1998рр., навчалась в Інституті післядипломної освіти курівників
і спеціалістів агропромислового комплексу, здобула кваліфікацію економістабухгалтера;
2001 – 2004рр., навчалась в аспірантурі Національного аграрного
університету
у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та
використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств».
Трудова діяльність:
1992 – 1996 р. – бухгалтер фермерського господарства «Урожай»;
1996 – 1998 рр. – головний бухгалтер ТОВ «КМК – Контакт»;
2001 – 2006рр. – асистент кафедри банківської справи НАУ;
2008р. – старший викладач кафедри податкової та страхової справи
НАУ;
2013 – 2017рр. доцент кафедри фіскальної політики і страхування
НУБіП України.
З 1.09. 2017р. доцент кафедри фінансів НУБіП України.
Дисципліни, які викладає:
1.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»;
2.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 075
«Маркетинг»;
3.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051
«Економіка» та «Економічна кібернетика»;
4.«Фінанси» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
5.«Фінанси і кредит» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
6.«Фінансова безпека держави» для студентів ОС «Магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

Наукові і професійні інтереси:
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансова безпека держави.
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Надання консультацій:
Четвер – 2,3 пара – надання консультацій по написанню бакалаврських і
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