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Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google 
Scholar   

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: реформування економічної системи 
та державної служби, електронне урядування, державно-приватне 
партнерство, проблеми розвитку інноваційно-інвестиційної 
інфраструктури, інформаційне суспільство.  

ДИСЦИПЛІНИ: «Державне управління та місцеве самоврядування», 

«Електронне урядування», «Державна служба» 

 АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 доцент кафедри публічного управління та адміністрування, 2018 р. 

 старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, 2018 р. 

 старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 2017 р. 

 асистент викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 2017 р. 

 кандидат економічних наук, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством», тема дисертації: «Державне регулювання інвестиційного процесу в 
Україні», 2017 р. 

 магістр банківської справи (ОС «магістр»), Київський національний торговельно-
економічний університет, 2010 р. 

 бакалавр з економіки і підприємництва (ОС «бакалавр»), Київський національний 
торговельно-економічний університет, 2009 р. 

 перекладач англійської та німецької мов (ОС «спеціаліст»), Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут», 2006 р. 

 бакалавр філології (переклад) (ОС «бакалавр»), Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 2005 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 доцент кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, з листопада 2018 р. до цього часу. 

 старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, квітень – листопад 
2018 р. 

 старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, вересень 2017 – 
квітень 2018 рр. 

 асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, квітень – серпень 2017 рр. 

 головний спеціаліст відділу економіки Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації, 2014 – 2017 рр. 
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 головний спеціаліст сектору інвестицій відділу економіки Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації, 2013 – 2014 рр. 

 головний спеціаліст відділу економіки Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації, 2012 – 2013 рр. 

 економіст комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2» (Поліклініки № 2) Деснянського району м. Києва, 2011 – 2012 рр. 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Google Scholar 

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Сертифікат вищої ступені (Certificate of Excellence) за рецензування статті до 36 
Міжнародної конференції Міжнародної асоціації управління діловою інформацією, 4-5 
листопада, Іспанія, м. Гранада  (36th IBIMA International Conference) на тему: «Satisfaction 
with The Work Among Tutors of Russian Higher Educational Organizations», листопад 2020 р. 

 Почесна грамота за рецензування статті до 36 Міжнародної конференції Міжнародної 
асоціації управління діловою інформацією, 4-5 листопада, Іспанія, м. Гранада  (36th IBIMA 
International Conference) на тему: «Satisfaction with The Work Among Tutors of Russian Higher 
Educational Organizations», вересень 2020 р. 

 Лист подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-
педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівників освіти, виданий ректором Київського 
національного торговельно-економічного університету, 2018 р. 

 Подяка за активну участь у ІІ (міському) турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець», видана Київським міським головою В. Кличком 23 червня 2016 
року № 94099, 2016 р. 

 Грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов’язків та з нагоди 
професійного свята – Дня державної служби, видана в. о. голови Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації В. Крохмалюком, 2016 р. 

 Грамота І ступеня за кращу доповідь на IX Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Міжнародне науковотехнічне співробітництво» 14-15 березня 2013 року, видана головою 
організаційного комітету к.е.н., доцентом С.В. Войтком та заступником декана факультету 
менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» к.е.н., доцентом М.А. Чайковською, 2013 р. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Науково-педагогічне стажування за спеціальністю 281 «Публічне управління і 
адміністрування» на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» 
(м. Кельце, Республіка Польща) без відриву від виробництва, Науково-освітній 
консорціум, 2021 р. 

 Науково-педагогічне стажування за спеціальністю 281 «Публічне управління і 
адміністрування» на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Рига, Латвія) без 
відриву від виробництва, Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації 
економічного простору, 2020 р.  

 Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний 
університет, 2019 р. 
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 Стажування з набуття знань у сфері державного управління та місцевого самоврядування, 
Національне агентство України з питань державної служби, 2018 р.  

 Навчально-методичний семінар на тему: «Викладач-студент: психологічні особливості 
ефективної взаємодії в процесі навчання», Київський національний торговельно-
економічний університет, 2017 р.  

 Навчально-методичний семінар на тему: «Формування іміджу викладача», Київський 
національний торговельно-економічний університет, 2017 р. 

 Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері 
цивільного захисту, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності міста Києва, 2017 р. 

 Участь у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у м. 
Києві, Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій, 2016 р. 

 Тематичний короткостроковий семінар на тему: «Європейська інтеграція в умовах 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», Київський міський 
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2016 р. 

 Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування V-VII категорії посад, Київський міський центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2012 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Член Громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 
управління», з 2018 р. до цього часу. 

 Рецензент наукової статті до 36 Міжнародної конференції Міжнародної асоціації 
управління діловою інформацією, яка відбудеться 4-5 листопада у Іспанії, м. Гранада  (36th 
IBIMA International Conference) англійською мовою на тему: Satisfaction with The Work 
Among Tutors of Russian Higher Educational Organizations, 2020 р. 

 Керівник секції «Публічне управління та адміністрування» студентської наукової 
конференції «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства» (м. Київ, 2-3 квітня 
2019 року), Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р. 

 Науковий співробітник кафедри публічного управління та адміністрування, грудень 2019 р. 

ХОБІ: пізнання навколишнього світу, самопізнання, саморозвиток. 

 


