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конференції EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects» 
(Тбілісі, Грузія). Професор Прутська О. О. є керівником наукової школи, під 
її керівництвом захищено три кандидатські дисертації у 2016-2017 р.р.

За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти Прутська О.О. 
нагороджена Почесним знаком Міністерства науки і освіти України «Петро 
Могила».

Група забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування складається з науково-педагогічних працівників, які 
відповідають за виконання освітньо-професійних програм на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти та на другому (магістерському) рівні, 
особисто беруть участь в навчальному процесі, відповідають 
кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. Всі члени 
групи забезпечення спеціальності працюють у ВНАУ за основним місцем 
роботи, мають науковий ступінь та вчене звання (100%), а саме: частка 
докторів наук складає 67%, частка кандидатів наук -  33% .

До групи забезпечення спеціальності входять викладачі Вдовенко 
Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, доцент. У ВНАУ працює 
з 2004 року. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансовий менеджмент», 
«У правління фінансовими ризиками», «Фінанси», «Кредитування в АПК», 
Фінансовий інжиніринг». У 2003 захистила кандидатську дисертацію та у 
2005 році отримала атестат доцента.

У 2015 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю
08.00. 08 -  гроші, фінанси і кредит на тему: «Механізм банківського 
кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької 
діяльності в аграрній сфері».

Пройшла закордонне стажування в Познанському природничому 
університеті (Республіка Польща) з 07. 04.2017 р. по 28. 04. 2017р.

Загальна кількість публікацій наукових та навчально-методичних праць 
становить 182, з них за останні п’ять років -  80. Автор та співавтор 7 
монографій та 3 навчальних посібників, зокрема «Фінанси», «Гроші і 
кредит», «Фінанси підприємств». Має публікацію у періодичному виданні, 
що включено до наукометричної бази Scopus. За останні 3 роки була 
опонентом 3-х кандидатських та докторських дисертацій із спеціальності
08.00. 08 -  гроші, фінанси і кредит.

Вдовенко Л.О. за науково-інформаційне забезпечення 
агропромислового виробництва нагороджена Золотою медаллю Міністерства 
аграрної політики та продовольства України та грамотою Верховної Ради 
України (Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин).

Науковий напрям досліджень -  механізми банківського кредитування в 
системі фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери.

Алескерова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент.
В 2003 році закінчила Вінницький державний аграрний університет за 

спеціальністю «Облік і аудит». Викладацьку діяльність розпочато з 2006 р. У 
2008 році захистила кандидатську дисертацію та у 2011 році отримала
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