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СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Стратегічне управління, державне регулювання 

внутрішньої торгівлі, корпоративне управління, управління інноваційним розвитком 
ДИСЦИПЛІНИ: «Стратегічне управління», «Сorporate governance» («Корпоративне 

управління» на англ. мові), «Торговельний менеджмент», «Стратегічне управління 
підприємством», наукові семінари «Інструменти ефективного менеджменту підприємства» 
для освітньої програми PhD 
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 
 академік Академії економічних наук України, 2018 р. 

 Академік Академії наук Вищої школи України, 2016 р. 
 професор кафедри менеджменту, 2013 р. 
 доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)», тема дисертації: "Економічне регулювання розвитку 
туристської галузі України", 2009 р. 

 кандидат економічних наук 08.02.03 «Управління, планування та державне 
регулювання економіки», тема дисертації: «Економічне регулювання розвитку 
туристської галузі України», 2009 р. 

 доцент кафедри технології та організації громадського харчування, 2002 р. 
 економіст-математик за спеціальністю «Економічна кібернетика», Київський 

державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 з 1 вересня 2009 р. – по теперішній час – професор кафедри менеджменту Київського 
національного торговельно-економічного університету; 

 грудень 2003 р. – серпень 2009 р. – доцент кафедри готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу КНТЕУ; 

 грудень 2000 р. – червень 2002 р. – доцент кафедри технології та організації 
громадського харчування Київського державного торговельно-економічного 
університету (за сумісництвом під час навчання у докторантурі); 

 листопад 1998 р. – грудень 2000 р. – доцент кафедри технології та організації 
громадського харчування КДТЕУ; 

 жовтень – листопад 1998 р. – асистент кафедри технології та організації громадського 
харчування КДТЕУ (за сумісництвом); 

 вересень 1997 р. – січень 1999 р. – старший науковий співробітник Державного 
науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Національної 
агенції з питань інформатизації при Президентові України; 

 листопад 1994 р. – серпень 1997 р. – молодший науковий співробітник Державного 
науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Національної 
агенції з питань інформатизації при Президентові України; 
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 вересень 1989 р. – жовтень 1991 р. – інженер-програміст Головного науково-
дослідного інституту та обчислювального центру Міністерства економіки України. 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_rAiNQYAAAAJ&hl=uk 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Почесна грамота Державної адміністрації Деснянського району в місті Києві за високий 
професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
наукового комплексу Деснянського району міста Києва (2015 р.); 

 Почесні грамоти Київського національного торговельно-економічного університету за високі 
досягнення та значний особистий внесок у науково-педагогічну діяльність (2014 р., 2018 р.), 
за активну роботу у підготовці та виданні науково-практичного журналу «Вісник КНТЕУ» та з 
нагоди 10-річчя від дня його заснування (2008 р.). 

 Нагрудний знак ІІІ ступеня «За сумлінну працю» Міністерства економіки України за 
багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики (2009 р.); 

 Подяка Київської міської адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної 
науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди Дня науки (2005 р.); 

 Почесна грамота Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського 
харчування та послуг за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, плідну конструктивну 
співпрацю з профспілкою, вагомий особистий внесок у розробку законопроектів на користь 
трудових колективів галузі та з нагоди святкування Дня факультету (2007 р.); 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
 Підвищення кваліфікації під час стажування на діючих підприємствах: ПАТ «Галант» 

(2013 р.), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (2019 р.). 
 Підвищення кваліфікації та читання лекцій в Університеті Гренобль Альпи в рамках 

програми ЄС Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність», Франція (сертифікат, 
2018 р.); 

 Підвищення кваліфікації у межах швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (свідотство майстра-тренера з 
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку 
громадянських компетентностей, 2017 р.); 

 Стажування у Майамському університеті (США, 2002 р.); 
 Спеціалізований семінар «Усунення торгових бар’єрів та вступ України до Світової 

організації торгівлі», Україна, Німеччина, Бельгія, Нідерланди (сертифікат Економічного 
навчального центру УАДУ та Товариства Карла Дуйсберга, 2001 р.); 

 Вища школа педагогічної майстерності Київського державного торговельно-
економічного університету, курс «Методика викладання у вищій школі» (свідоцтво про 
підвищення кваліфікації, 2000 р.); 

 Курс прикладної ринкової економіки (сертифікат Об’єднаного Віденського інституту, 
Австрія, 1998 р.); 

 Українська академія державного управління при Президентові України, курс ринкової 
економіки та фінансового аналізу (сертифікат Інституту економічного розвитку 
Світового банку, 1997 р.); 

 Вища школа підприємництва (диплом спеціаліста в галузі «маркетингу», 1992 р.). 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Співавтор проектів законів, державних програм, стандартів та інших документів, що 
сприяють розвитку торгівлі та ресторанного бізнесу в Україні, та якісній підготовці 
кадрів у вищих навчальних закладах (Законопроекту «Про внутрішню торгівлю», 
Законопроекту «Про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», Проектів 
Концепції Програми та Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, 
Галузевого стандарту вищої освіти України «ОКХ бакалавра галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування», напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 
Національного стандарту України «Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 
4281:2004» тощо) 2001-2019 рр. 



 Науковий керівник / науковий консультант аспірантів / докторантів, 2004-2019 
 Експерт Міністерства освіти і науки України (акредитаційні іспити освітніх та 

професійних програм), 2013-2018 рр. 
 Учасник проекту Erasmus + “Міжнародна мобільність для викладацької та навчальної 

діяльності персоналу”, Університет Гренобль Альпи (Франція), 2018 
 Рецензент наукового журналу “Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету” ISSN: 1727-9313 (Друк), 2616-5856 (Інтернет), 2013-2018 
 Рецензент наукового журналу “Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право” ISSN: 

2616-6100 (Друк), 2616-6119 (Інтернет), 2016-2018 
 Учасник швейцарсько-українського освітнього проекту «Розвиток цивільних 

компетентностей в Україні“, DOCCU, 2017 р 
 Учасник Української академії державного управління та проекту Карла Дуйсберга 

«Центр усунення торгових бар’єрів та вступу України до Світової організації торгівлі» 
(Україна, Німеччина, Бельгія, Нідерланди), сертифікат Центру економічного навчання 
УАДУ та Карла Дуйсберга, 2001 р. 

 Спільний Віденський інститут (Австрія), курс прикладної економіки ринку, 1998 
 Вища школа підприємництва, диплом спеціаліста в галузі маркетингу, 1992 р 
 Engine Інженер-програміст НДІ та обчислювального центру Міністерства економіки 

України, 1989-1991 

ХОБІ: Подорожі, виставки мистецтва, театр, філателія (флора). 


