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Місце реєстрації м.Київ 

Назви навчальних 
дисциплін, які 
викладаються 

«Менеджмент»,  
«Кадровий аудит»,  
«Управління персоналом» (укр., англ.) 

Освіта 1. Київський національний університет технологій та дизайну 
Рік закінчення: 2011 р. 
Спеціальність: «Облік і аудит» 
Кваліфікація за дипломом: Магістр з обліку 
2. Київський економічний інститут менеджменту 
Рік закінчення: 2012 р. 
Спеціальність: «Фінанси і кредит» 
Кваліфікація за дипломом: Магістр з фінансів і кредиту 

Навчання в 
аспірантурі 

Київський національний університет технологій та дизайну 
Роки навчання: 2011-2015 рр. 
Наукова спеціальність:  
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за 
видами економічної діяльності) 

Науковий ступінь 
доктора філософії 
(кандидата наук) 

Шифр наукової спеціальності: 08.00.04 
Назва наукової спеціальності: «Економіка та управління 
підприємствами» (за видами економічної діяльності) 
Рік присвоєння: 2015 р. 
Тема дисертації: «Формування системи стратегічного 
управління витратами промислового підприємства» 

Досвід роботи  
(етапи професійної 
діяльності  від 
теперішнього часу) 

2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного 
університету; 
2016-2016 – старший викладач кафедри підприємництва та 
бізнесу Київського національного університету технологій та 
дизайну; 
2015-2016 рр. – асистент кафедри менеджменту сфери послуг 
Київського національного університету технологій та 
дизайну; 
2014-2016 – старший викладач кафедри фінанси та кредит 
Київського економічного інституту менеджменту; 
2011 – 2014 – асистент кафедри фінанси та кредит Київського 
економічного інституту менеджменту. 

Підвищення 
кваліфікації  

Період проходження: 07.02.17 – 30.06.17 рр. 
Місце проходження: Вища школа педагогічної майстерності, 
Київський національний торговельно-економічний 
університет 
Вид: випускна робота  



Тема: «Управління персоналом» (на англ. мові) 
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
 
Період проходження: 2011-2015 рр. 
Місце проходження: Київський національний університет 
технологій та дизайну (аспірантура) 
Вид: написання та захист дисертаційної роботи 
Тема: «Формування системи стратегічного управління 
витратами промислового підприємства» 
Документ: Диплом кандидата наук 

Стажування  Період проходження 10.10.16 р. – 10.11.16 р. 
Назва організації, де проходили стажування: ТОВ «Донікс 
ЛТД» 
Місце проходження: м. Київ 
Вид: Збірник кейсів (ситуаційних вправ)  
Тема: «Кадровий аудит»  
 
Період проходження 21.05.18 р. – 25.05.18 р. 
Назва організації, де проходили стажування: Щецинський 
університет (в рамках програми Європейського Союзу 
Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність») 
Місце проходження: Польща, м.Щецин 
Вид: Збірник кейсів (ситуаційних вправ)  
Тема: «Управління персоналом» 
 
Період проходження 01.11.18 р. – 30.11.18 р. 
Назва організації, де проходили стажування: ТОВ «Ашан 
Україна Гіпермаркет». 
Місце проходження: м. Київ 
Вид: Збірник кейсів (ситуаційних вправ)  
Тема: «Менеджмент» 

Інші види 
удосконалення 
професійної 
майстерності тощо 
(з отриманням 
сертифікату, 
посвідчення, інших 
документів) 

Участь у семінарі «Можливості платформи Scopus для 
науковця, викладача, адміністратора» 
Дата проходження: 07.11.2017 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: Київ, Державна науково-технічна 
бібліотека України 
 
Участь у вебінарі «Внутрішній аудит кадрової документації. 
Оптимізація процесу кадрового обліку на підприємстві.» 
Дата проходження: 31.10.2017 р. 
Країна: Україна 
 
Участь у International Scientific Conference Economy and 
Management: Modern Transformation in the Age of Globalization 
Дата проходження: 24.03.2017 р. 
Країна: Литва 
Місце проходження: Klaipeda, Lithuania 
Документ, що засвідчує: Сертифікат 
 
Участь у Семінарі для викладачів ВНЗ «Університет 
майбутнього» 



Дата проходження: 08.06.2016 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: м. Київ, Kyiv School of Economics 
Документ, що засвідчує: Сертифікат учасника семінару 
 
Участь у Першому Національному кар’єрному форумі 
Дата проходження: 06.06.2016 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: м. Київ, Державна служба зайнятості 
Документ, що засвідчує: Сертифікат учасника форуму 
 
Участь у International Scientific Conference Modernization of 
socio-economic systems: the new economic conditions 
Дата проходження: 28.09.2016 р. 
Країна: Польша 
Місце проходження: Kielce, Poland 
Документ, що засвідчує: Сертифікат 
 
Здача екзамену FCE  
Дата проходження: 05.08.2016 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: Grade Education Centre 
Документ, що засвідчує: _Сертифікат (з мовної освіти (на 
рівні В2) з англійської мови Cambridge English School 
 
Участь у International Scientific-Practical Conference: Modern 
Transformation of Economics and Management in the Era of 
Globalization  
Дата проходження: 29.01.2016 р. 
Країна: Литва 
Місце проходження: Klaipeda University, Lithuania 
Документ, що засвідчує: Сертифікат 
 
Участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Нові інформаційні технології в освіті»  
Дата проходження: 11.02.2016 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: ТОВ «Скайлайн Софтвер» 
Документ, що засвідчує: Свідоцтво 
 
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Принципи нової економіки України та формування її 
фінансово-інвестиційної основи»  
Період проходження: 10-11.04.2015 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: м. Дніпропетровськ 
Документ, що засвідчує: Сертифікат 
 
Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та 
інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки 
молодих учених»  



Дата проходження: 24.04.2015 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: м. Одеса 
Документ, що засвідчує: Сертифікат 
 
Участь у Х Ювілейній всеукраїнський щорічній конференції в 
рамках програми «Корпорація парус – для навчальних 
закладів України»  
Дата проходження: 25.10.2012 р. 
Країна: Україна 
Місце проходження: Корпорація парус 
Документ, що засвідчує: Сертифікат  

Участь у науково-
дослідній роботі 
(в хронологічному 
порядку) 

«Проведення прогнозу аналітичних досліджень відповідності 
системи професійної освіти перспективам соціально-
економічного розвитку України» 
Номер держреєстрації: 0113U000324 
Період виконання: 2012-2013 рр. 
«Теоретико-методологічні засади формування національної 
моделі корпоративного управління» (розділ «Ефективність 
корпоративного контролю») 
Період виконання: 2016-2018 рр. 
 
«Управління підприємством торгівлі на засадах 
компетентнісного підходу» (стаття «Умови реалізації 
компетентнісного підходу на підприємствах торгівлі») 
Номер держреєстрації: 0116U000419 
Період виконання: 2016-2018 рр. 

Хоббі, улюблені 
заняття 

Читання, фотографія, туризм, вишивання 

 


