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7. Досвід роботи

З 1999 по 2013 рр. працювала у правоохоронних
органах.
З 2013 року по т.ч. працює у Вінницькому
торговельно-економічному інституті Київського
національного
торговельно-економічного
університету на посаді доцента кафедри права.
У 2020 році присвоєно вчене звання доцента
кафедри права.

