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Сфера наукових інтересів 

 

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку 

(загальна теорія), організації бухгалтерського обліку,  бухгалтерського обліку в 

управлінні суб’єктом господарювання,  у сфері інформаційних систем та технологій у 

бухгалтерському обліку 

 

Дисципліни 
 
Бухгалтерський облік,  Організація бухгалтерського обліку, Управлінський облік 
 

Освіта 
 

 Доктор економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит», 2009 р. 

 Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит», 2001 р. 

 Повна вища освіта за спеціальністю «Організація механізованої обробки 
економічної інформації»,  Київський інститут народного господарства 
ім. Д.С. Коротченка , 1980 р. 

 
Вчене звання 

 
 Професор, 2011 р. 
 Доцент, 2002 р. 

 
Нагороди та відзнаки 
 
 Нагрудний знак « За наукові та освітні досягнення», 2018 р. 
 Почесна грамота КНТЕУ, 2016 р. 
 Знак «Відмінник освіти України», 2009 р. 
 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за особистий внесок у 

справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-
педагогічну діяльність, 2004 р. 
 

Діяльність (наукова, педагогічна, практична) 

 
 з березня 2014 року до теперішнього часу, Київський національний торговельно-

економічний університет,  
- з 04.2018 професор кафедри обліку та оподаткування; 
- 08.2016-04.2018 завідувач кафедри обліку та оподаткування; 
- 08.2014-08.2016 завідувач кафедри бухгалтерського обліку; 
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- 03.2014-08.2014 завідувач кафедри статистики та економетрії;  
 2005-2015 р.р., професор кафедри фінансів Національного Університету «Києво-

Могилянська Академія» (за сумісництвом); 
 2011 - лютий 2014р., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», завідувач 

кафедри обліку, аналізу і аудиту; 
 2009-2011 р.р., Університет банківської справи Національного банку України, 

завідувач кафедри обліку і аудиту, професор, 
 2001-2009 р.р., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент, завідувач 

кафедри обліку, аналізу і аудиту, декан факультету «Економіки та 
підприємництва», професор, заступник завідувача кафедри обліку, аналізу і 

аудиту ; 
 1999-2001 р.р., ВНЗ «Національна академія управління», старший викладач 

кафедри бухгалтерського обліку та аудиту; 
 з 1997 року за сумісництвом викладач у вищих навчальних закладах, 
 1991-1999 р.р., робота на посадах від бухгалтера до головного бухгалтера на 

підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм; 
 1980-1991 р.р., робота за спеціальністю на посадах інженер-програміст у різних 

організаціях та установах;  
 1975-1980 р.р. – Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, 

спеціальність «Організація механізованої обробки економічної інформації». 
 

Наукове керівництво (консультування) здобувачів наукових ступенів 

 

 7 кандидатів економічних наук 

 1 доктор економічних наук  
 

Підвищення кваліфікації, стажування  

 

 Варшавський університет наук про життя, факультет економічних наук, кафедра 

фінансів підприємства та обліку. Польща. 08.11.15 – 21.11.15 

 Сертифікати: спеціаліст «Master Бухгалтерія» (MB-EDU25/14, 2018р.), «1С 

«Бухгалтерія для України» (2008р.) 

 Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2018 р. 

 Академік Академії економічних наук України, 2010 р.  
 


