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Навчання в 

аспірантурі 

Київський університет імені Тараса Шевченка.  

Роки навчання: 1991-1994 р. 

Наукова спеціальність: 08.00.01 «Економічна теорія» 
Тема дисертації: «Витрати виробництва та їх формування в 
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Мелітопольського інституту механізації сільського 

господарства; 

- з 1997 р. - на посаді завідувача кафедри економічної теорії 

Таврійської державної агротехнічної академії; 

- з 2002 р. - на посаді доцента кафедри економічної теорії 

Національного аграрного університету; 

- з 2004 р. - на посаді начальника відділу науки Головного 

управління освіти і науки КМДА; 

- з 2005 р. - на посаді заступника директора департаменту 

роботи з кадрами вищої школи та державної служби 

Міністерства освіти і науки України; 

- з 2006 р. - на посаді доцента кафедри економічної теорії 
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Підвищення 

кваліфікації 

Протягом 1998-2001рр. підвищувала кваліфікацію за 

програмою Проекту Tacis FDUK 9701 і освоїла навчальний 

курс «Економіка, організація та менеджмент 

сільськогосподарських кооперативів». 

Пройшла підвищення кваліфікації у Антимонопольному 

комітеті України у 17.11.2014 – 15.12.2014. 

Пройшла підвищення кваліфікації у школі Вищої 

педагогічної майстерності КНТЕУ на тему "Особливості 

розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін 

КНТЕУ" 19.05.2017 р. 

Стажування В 15.06.1997-15.12.1997 рр. проходила стажування у 

Пенсільванському університеті (США) за Програмою обміну 

педагогічним досвідом, де вивчала дисципліни: «Економікс», 

«Агробізнес», «Аграрне право», «Вища освіта» та 

«Англійська мова».  
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