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Проректор
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кандидат економічних наук, доцент

Н

ародився 23 серпня 1960 р. у с. Маків (Шатава)
Дунаєвецького району Хмельницької області. Закінчивши Шатавську восьмирічну школу, продовжив навчання в фізико-математичній школі № 145
м. Києва. Вищу освіту за фахом «економіст-організатор»
здобув у Кам’янець-Подільському сільськогосподарському
інституті.
Після закінчення ВНЗ працював на посаді головного
економіста одного з вітчизняних підприємств аграрної галузі. У 1989 р. був направлений на навчання до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту зернового господарства м. Дніпропетровська, згодом пройшов
шлях від молодшого до старшого наукового співробітника відділу економіки ВНДІ. Займався також викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах м. Дніпропетровська.
У 1995 р. М. М. Жовтонога захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, а наступного року розпочав викладацьку роботу на кафедрі управління та права Дніпропетровського державного
аграрного університету. За сумісництвом працював у Дніпропетровській митній академії та продовжував займати-

ся науковою діяльністю. З 2000 р. — заступник директора
департаменту крупної комерційної структури (м. Дніпропетровськ), а упродовж 2000–2003 рр. — за сумісництвом
доцент кафедри економічної безпеки Юридичної академії
Міністерства внутрішніх справ України.
У ДІІТі М. М. Жовтонога працює з вересня 2000 р.:
був доцентом кафедри «Облік і аудит», завідувачем кафедри «Фінанси та банківська справа» (2003–2004). Із серпня
2003 р. — проректор з економічних питань, а з 2009 р. —
проректор із науково-педагогічних та соціально-економічних питань. М. М. Жовтонога організовує планування та роботу економічного блоку ДНУЗТ; забезпечує проведення
закупівель державним коштом із формування матеріальнотехнічної бази університету; бере активну участь у роботі із
забезпечення ефективного використання ресурсів ДНУЗТ,
дотримання законності в діяльності університету та захисту
його правових інтересів.
М. М. Жовтонога — автор понад 100 публікацій із питань економіки та права, співавтор семи підручників і монографій, має два патенти.
Нагороджений грамотами районної, міської й обласної
рад, Дніпропетровської ОДА.
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