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економічний інститут Київського національного 

торговельно- економічного університету за 

спеціальністю «Економіка підприємства».  
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національному економічному університеті за 

спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил 

і регіональна економіка» натему«Формування 

кластер них утворень та моделей розвитку регіону». 
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Менторка проекту “JOURNEY” (“Joint Organization 

to Unite Rural Networks of Entrepreneurial Youth” 

(«Спільні зусилля з об’єднання мереж 

підприємницької молоді із сільської місцевості») 

Project Identifier 602608-EPP-1-2018-1-UA-EPPKA2-

CBY-EP-PE 

 Сертифікат про проходження тренінгу для 
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7. Досвід роботи В 2004-2005р. працювала методистом навчально-

методичного відділуВінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету.  

В період з 2005р. по 2015рр. працювала на кафедрі 

менеджменту та адмініструванняВінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  
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КНТЕУ. 
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