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Перелік основних публікацій: 

Є автором понад 300 наукових та 

науково-методичних праць, у  тому 

числі трьох монографій та двох 

підручників, має авторські свідоцтва 

та більше 30 деклараційних патентів. 

Є співавтором державних стандартів 

вищої освіти України; постійно 

залучається до роботи з розробки,  

проведення експертизи, внесення змін 

до законодавчих актів (Закони 

України «Про захист прав 

споживачів», «Про безпечність та 

якість харчових продуктів», «Про 

внутрішню торгівлю» та ін.), 

Концепції державної політики 

України у сфері захисту прав 

споживачів тощо. 
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Інші види діяльності: Активно 

пропагує здобутки КНТЕУ, веде широку 

просвітницьку роботу, систематично 

виступає у засобах масової інформації 

(телебачення, радіо, друковані періодичні 

видання) щодо питань розвитку системи 

вищої освіти в Україні, проблем захисту 

прав споживачів, безпечності та якості 

товарів, що реалізуються на споживчому 

ринку. Постійно підтримує та налагоджує 

партнерські контакти з державними, 

громадськими організаціями та установами 

як України, так і світу. Є директором 

навчально-консультативного центру 

КНТЕУ з управління безпечністю та якістю 

продукції, керівником  групи самоаналізу 

спеціальності “Експертиза товарів та 

послуг”. 
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