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ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД:  

У 2001 р. закінчив товарознавчий факультет Київського національного 

торговельно-економічного університету (КНТЕУ) за спеціальністю 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» (диплом спеціаліста).  

У 2002 р. закінчив магістеріум КНТЕУ за спеціальність «Товарознавство і 

комерційна діяльність» (диплом магістра). 

2001–2004 рр. – навчання в аспірантурі КНТЕУ.  

2005 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук.  

З 2004 р. працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри 

товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ. 

2005 – 2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

2006 – 2009 рр. – начальник відділу міжнародних зв’язків КНТЕУ. 

2009 – 2012 рр. – докторант КНТЕУ. 

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та 

експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ.  

2012 – 2018 рр. – доцент кафедри товарознавства та митної справи. 

У 2017 р. захистив докторську дисертацію на тему "Формування якості 

наповнених крейдами і каолінами стирол-акрилових водно-дисперсійних фарб". 

З травня 2018 р. – професор кафедри товарознавства та митної справи. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ:  

 2005-2006 рр. – вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ; 

 2007 р. – Інститут споживчих досліджень Stiftung Warentest (м. Берлін, 

Німеччина); 



 

 2009 р. – Центральне митне управління лабораторних досліджень та 

експертної роботи  Державної митної служби України; 

 2015 р. – Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень 

Державної фіскальної служби України. 

 Червень 2018 р. – отримав сертифікат на підтвердження знання англійської 

мови на рівні В2. 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: «Митна справа», «Митні процедури», 

«Експертиза в міжнародній торгівлі» – для студентів ОС «магістр» 

(українською та англійською мовою); «Сучасні методи дослідження» – наукові 

семінари для здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (PhD).  

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  

 розробка нових водно-дисперсійних фарб на основі вітчизняної 

сировини,  

 дослідження мінеральних наповнювачів для лакофарбових матеріалів,  

 стандартизація у сфері лакофарбових матеріалів, покриттів та методів 

їх контролю,  

 якість та безпечність непродовольчих товарів; 

 теоретичне товарознавство; 

 митний контроль та митне оформлення товарів при переміщенні через 

митний кордон України. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

 Бере участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри:  

- Формування якості будівельних матеріалів та виробів (2017–2020 р., номер 

державної реєстрації 0117U000059); 

- Формування властивостей непродовольчих товарів (2018–2021 р). 

 Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 

симпозіумах, круглих столах.  

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:  

 гарант освітньої програми «Митна справа» (ОС «бакалавр»); 

 член технічного комітету стандартизації 168 «Лаки та фарби» Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (http://auvlp.org.ua/lk-

standards.html); 

 член редакційної ради міжнародних наукових журналів: 

- Forum Ware International  (періодичне видання Міжнародного товариства 

товарознавців і технологів) http://www.igwt-int.org, 

- Engineering and Technology (Американська асоціація науковців і 

технологів, США) http://www.aascit.org; 

http://auvlp.org.ua/lk-standards.html
http://auvlp.org.ua/lk-standards.html
http://www.igwt-int.org/
http://www.aascit.org/


 

 експерт на радіо та телебаченні у програмах, присвячених якості та 

безпечності непродовольчих товарів (ТРК «Київ», ІНТЕР, ICTV та інші). 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

 відповідальний секретар Всеукраїнської громадської організації «Українське 

товариство товарознавців та технологів» 

(https://www.facebook.com/Українське-товариство-товарознавців-і-

технологів-УТТТ-1514749475440091; http://www.uttt.org.ua); 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ: Одноосібно та у 

співавторстві опубліковано понад 135 наукових та науково-методичних праць, 

у тому числі 12 статей у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних (3 – у базі SCOPUS), 23 статті у наукових фахових 

виданнях України, 3 підручників та навчальних посібників, 2 монографій, 

науково-практичного довідника, 5 патентів України на корисну модель, 40 

навчально-методичних видань (програми, робочі програми, опорні конспекти 

лекцій та інші). Співавтор 6 національних стандартів України серії «Фарби та 

лаки».  
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