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   Академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального 
управління. Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту 
організацій і адміністрування. Відмінник освіти України. 
   Член обласного комітету з економічних реформ Житомирської обласної 
державної адміністрації. Член методичної ради університету, член Вченої ради 
ЖДТУ. Член редакційної колегії вітчизняних фахових та міжнародних видань.  
 

Основні етапи життя і діяльності 

5.01.1973 р. –        народилася в с. Садки Романівського району Житомирської  
області в сім’ї службовців; 



1989 р. –                     закінчила Ясногородську середню школу із золотою 
медаллю; 

1989–1994 рр. -      навчання в Українському державному університеті харчових 
технологій, м. Київ (нині: Національний університет харчових 
технологій), спеціальність «економіка та управління в 
галузях АПК», кваліфікація «інженер-економіст»; 

14.09.2001 р.  –     захист кандидатської дисертації на тему: Економічні методи 
регулювання виробництва та реалізації м’ясної продукції в 
Україні; 

2002-2006 рр. - доцент кафедри економіки Житомирського державного 
технологічного університету; 

2003-2007 рр. -     міжнародна співпраця, пов’язана з модернізацією вищої 
освіти: Об’єднаний Європейський проект «Європейські 
стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму» 
(CD JEP-24244-2003 EU),  автор розробки Європейського 
стандарту викладання економіки міжнародного туризму; 

16.12.2004  р. –         отримала диплом доцента; 

2005 р. -               стажування у Державному Технологічному інституті Західної 
Македонії (Греція, м. Козані); 

2006-2007 рр. –   стажування у Технічному університеті Каталонії (Іспанія, м. 
Барселона); 

2006-2009 рр. -          докторант кафедри менеджменту Національного 
університету харчових технологій (за направленням ЖДТУ); 

2007 р.  -                        лауреат  Премії  Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові 
досягнення»; 

2008 - 2013 рр.  -             член  Науково-методичної комісії з економіки; 

23.10.2009 р. –            захист докторської дисертації на тему: «Управління 
плануванням діяльності підприємств харчової 
промисловості»; 

2009-2011 рр. -        професор кафедри економіки Житомирського державного 
технологічного університету; 

2010 р. –                присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі     
спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 



нагороджена  почесною грамотою Міністерства освіти і 
науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий 
внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів; 

2010 р. -                 керівник проекту створення студентського інноваційного 
бізнес-інкубатору "Житомирський обласний студентський 
інноваційний бізнес-інкубатор" за підтримки Програми 
розвитку малого підприємництва Житомирської обласної 
державної адміністрації; 

2010-2013 рр. -      учасник проекту ЖДТУ при розробці та впровадженні 
програми в галузі економіки та менеджменту (управління) 
підприємствами, здійснюваною Французькою агро-
індустріальною асоціацією «KI-France» за підтримки 
Посольства Франції в Україні. У програмі взяли участь 
Житомирський державний технологічний університет та 
Державний навчальний заклад з професійної підготовки 
фахівців  «La Saussaye» (м. Шартр, Франція), а також 
Державний навчальний заклад з професійної підготовки 
фахівців L’EPLEFPA de VIC0EN-BIGORRE (м. Вік-ан-Бігор, 
Франція). Мета проекту: вивчення, дослідження та 
впровадження європейського досвіду в навчальний процес 
вітчизняної вищої освіти; 

2011 р. -                   професор кафедри економіки, атестат професора 12ПР 
№006895; завідувач кафедри менеджменту організацій і 
адміністрування ЖДТУ; нагороджена Грамотою 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як 
науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук 2010/2011 рр. з напряму «Економіка 
підприємства та управління виробництвом»; 

2012 р. -        нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету 
Житомирської міської ради за багаторічну плідну працю та 
вагомий особистий внесок у навчання та виховання молоді; 

2013 р. -                        стажування у Державному навчальному закладі з 
професійної підготовки фахівців «L’EPLEFPA de Chartres, La 
Saussaye» (Франція, м. Шартр, ); 

2014 р. -         підвищення кваліфікації в НМУ післядипломної освіти 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування України за програмою «Інноваційна 
спрямованість педагогічної діяльності»; 



 2014 – 2015 рр. - підвищення кваліфікації в Національному університеті 
харчових технологій на базі кафедри менеджменту (2014 
рік) та кафедри туристичного та готельного бізнесу (2015 
рік); 

2015 р.   -                    присвоєно звання «Відмінник освіти України»; 

     Галина Миколаївна Тарасюк – викладач, що має великий досвід роботи, це 
працелюбний і відповідальний співробітник. Завжди націлена на знаходження 
компромісних рішень, до вирішення професійних задач підходить творчо. 
Вирізняється шаленим оптимізмом та наполегливістю. 

    Відданість науковій роботі, досвід викладацької діяльності, плідна робота з 
талановитою молоддю Тарасюк Галини Миколаївни виводить кафедру 
менеджменту організацій і адміністрування на провідні позиції у вузі та 
забезпечує міжнародний зв’язок з провідними університетами Європи. 

    Життєве кредо Галини Миколаївни як вченого і педагога: «Що не роби – роби 
якнайкраще». 
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