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правознавства, доцент Вінницького національного 

аграрного університету. 

У 2014 р. – проректор з науково-педагогічної, 

виховної роботи та гуманітарної політики 

Вінницького національного аграрного університету. 

З 2014 по 2019 рр. декан факультету менеджменту та 
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