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Н

ародилася 30 серпня 1975 р. в м. Вознесенську
Миколаївської області в сім’ї Анатолія Григоровича та Валентини Іллівни Шашкових. Тато
за фахом — налагоджувач контрольно-вимірювальних
приладів і автоматики, а мати — вихователь дитячого
садка. З дитинства Лілія хотіла стати вчителем, а батьки
прагнули, щоб дівчина обрала професію бухгалтера, —
життя об’єднало мрію доньки і бачення батьків.
Зі сторінок цього літопису Л. А. Козаченко висловлює безмежну подяку найкращим у світі татові й матусі
за їхню любов, допомогу і віру!
Власне, перед навчанням у вищій школі, Лілія сумлінно опановувала обрану професію у Вознесенському
сільськогосподарському технікумі. Після закінчення
цього освітнього закладу, вступила на економічний факультет ОДАУ за спеціальністю «Облік і аудит»,
Студентське життя Л. А. Козаченко було цікавим
і насиченим. Її одногрупники міцно дружили: разом
відвідували всі лекції та семінари, разом готувалися
до іспитів і заліків (як завжди, не вистачало ще одного
дня). Непомітно настав час державних іспитів, захисту
дипломних робіт і вручення дипломів. Учорашні студенти стали дипломованими фахівцями.
Велику подяку й шану Лілія Анатоліївна адресує
викладачам альма-матер, які відіграли значну роль у її
професійному становленні. З повагою згадує керівника своєї дипломної роботи — чудового викладача,
канд. екон. наук, доц. А. М. Тимчуренка. Наукового керівника свого дисертаційного дослідження, д-ра екон.
наук, проф. Д. Ф. Харківського називає мудрим управлінцем, справжнім професіоналом. Дбайливо береже
безцінні спогади і про інших педагогів ОДАУ, серед
яких: канд. екон. наук, проф. В. Ф. Сухоруков, при поясненнях якого складні дисципліни ставали легкими
й цікавими; д-р екон. наук, проф. М. П. Сахацький,
заняття якого студенти вважали надзвичайно пізнавальними, вражаючими; канд. екон. наук, ст. викл.
О. О. Кіндрацька, яка не тільки професійно володіла дисциплінами, які викладала, а й знала ім’я та по
батькові всіх студентів, до кожного знаходила ключик
у навчанні, була сучасною та інтелігентною; ст. викл.
Т. Н. Гросул, яка цікаво й дохідливо доводила студентам, що «Вища математика» — цариця наук; викл.

В. Г. Кожем’якіна, яку студенти називали «бухгалтерською мамою», прищепила їм щиру любов до обраної
професії.
Науково-педагогічну діяльність Лілія Анатоліївна
розпочала в 2003 р. на посаді викладача кафедри обліку
і аудиту Миколаївського міжрегіонального інституту
розвитку людини Університету «Україна». З 2005 р.
працювала завідувачем кафедри банківської справи,
а з 2008 р. — завідувачем кафедри фінансів і кредиту.
З 2010 р. обіймала посаду першого проректора інституту. З 2016 р. працює доцентом кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного аграрного
університету.
Входила до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 26.139.02 Університету «Україна»
(м. Київ). Є членом організаційних комітетів науковопрактичних конференцій з проблем економіки та підготовки фахівців, а також членом редколегії Електронного
наукового фахового видання Миколаївського національного аграрного університету «Modern Economics».
Постійно підвищує свою кваліфікацію, бере участь
та виступає на наукових семінарах, конференціях, зокрема й міжнародних. За результатами досліджень
опубліковано понад 60 праць, із них 2 посібники,
25 статей, більше ніж 30 тез та 20 методичних розробок.
Керівник науково-дослідної роботи студентів.
Нагороджена Грамотою Управління освіти і науки
Миколаївської ОДА «За значні досягнення у науковій
сфері та з нагоди відзначення Дня науки» (2010), почесним знаком «Лідер освіти Миколаївщини» (2016),
Почесною грамотою Миколаївської ОДА за значні
досягнення в науковій сфері, відповідальне ставлення до обраної справи та з нагоди відзначення Дня
науки (2016).
Л. А. Козаченко прагне, щоб її робота і досвід за
охочували студентську молодь до пошуків своєї мрії та
самореалізації.
Надійною опорою і підтримкою Лілії Анатоліївни
є її чоловік Олександр Миколайович та син Сергій.
В родині цінують любов, надійність і взаєморозуміння.
Сімейне захоплення — подорожі Україною і світом.
Життєве кредо: «Або знайду дорогу, або прокладу
її сама» (латинське прислів’я).
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