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Київський міжнародний університет цивільної авіації  

Факультет економіки та управління, спеціаліст, спеціальність – облік і аудит (1999) 

 

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України 

кандидат економічних наук (2005 р.), спеціальність 08.00.02 –Світове господарство та 

міжнародні економічні відносини 
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ринків фінансових послуг 
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Вчений секретар, завідувач відділу (2011-2012) 
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ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
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СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Проблеми світової економіки та міжнародних економічних відносин, проблеми становлення та 
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розвитку вітчизняного фінансового ринку, дослідження проблем функціонування міжнародних 

та вітчизняного фінансових ринків. 
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інтеграції фінансового ринку в умовах глобалізації.  

2. Фінанси: підручник / за ред.. І.Я. Чугунова. – К: Київський національний торговельно-
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