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Мазур Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Навчалася
в  Одеському  фінансовому  технікумі  за  спеціальністю  «Фінанси»  та  отримала
диплом  молодшого  спеціаліста,  в  Київському  торговельно-економічному
університеті  за  спеціальністю  «Фінанси»  –  диплом  спеціаліста,  Київський
університет  ринкових  відносин  за  спеціальністю
«Фінанси  і  кредит»  –  магістр  з  фінансів.
У 2013 році захистила дисертацію наукового ступеню кандидата економічних наук
за  спеціальністю  «Розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна  економіка»  у
Чернігівському технологічному  університеті.  У  2015  р.  присвоєно  вчене  звання
доцент  кафедри  «економіки,  підприємництва  та  маркетингу».  Автор  3-х
монографій, понад 40 наукових статей та тезів, більше 35 різних методичних праць.
З 1980 року працювала на посаді головного бухгалтера підприємств і навчальних
закладів. Понад 15 років очолювала Вінницьку філію ВНЗ «Київський університет
ринкових  відносин».
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З 02 вересня 2019 року призначена на посаду проректора з науково- педагогічної
роботи.
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