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Сфера наукових інтересів 

 

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського 

обліку і звітності, зокрема інтегрованої звітності та її облікового забезпечення; 

обліку на соціально відповідальних підприємствах; обліку на підприємствах 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

 

Дисципліни 
 
Інформаційні системи і технології в обліку, Інформаційні технології оціночної 
діяльності, Інтегрована звітність, Бухгалтерський облік  

Освіта 
 

 Доктор економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит», 2017 р. 

 Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит», 2003 р. 

 ОС «магістр» за спеціальністю «Організація  механізованої  обробки 
економічної інформації», Київський інститут народного господарства ім. 
Д.С. Коротченка, 1984 р. 

Вчене звання 

Доцент, 2007 р. 

Нагороди та відзнаки 

Почесна грамота з нагоди десятиріччя університету, 2004 р. 

Грамота Деснянської районної ради, 2008 р.; 

Подяка міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток 

вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з 

нагоди Дня науки, 2010 р. 

Діяльність (наукова, педагогічна, практична) 

 

 Професор кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ, з 2018 р. 
 Доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ, з 2005 р. 
 Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ, з 2003 р. 
 Асистент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ, з 1997 р. 
 Головний бухгалтер Української асоціації розвитку менеджменту та 
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бізнес-освіти, 2003 – 2007 рр. 
 Головний бухгалтер ТОВ «Альтаір», 1997 – 2003 рр. 
 Бухгалтер ТОВ СП «Дункан-Київ», з 1995 р. 
 Економіст НДІ «Оріон», з 1993 р. 
 Інженер-програміст Київського інституту автоматики, з 1984 р. 

 

Підвищення кваліфікації, стажування  

 

 Пряшівський університет (Словацька республіка, м. Пряшів), сертифікат 

№ 001/16 – 2019,  зарубіжне стажування 2019 р. 

 ТОВ «Бомонд ГРУПП»,  стажування 2018 р. 

 ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ», сертифікат спеціаліста з правом викладання 

«Master Бухгалтерія», 2018 р. 

 Центр сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ», сертифікат 

користувача програмним продуктом «1С: Бухгалтерія для України, 8.3», 

2018 р. 

 Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», тренінг «Як 

викладати корпоративну соціальну відповідальність», 2014 р.  
 


