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ДОСВІД РОБОТИ
1999 – 2004 рр. навчався у Київському національному торговельно-економічному університеті на
факультет економіки менеджменту і права (спеціалізація “фінанси підприємств” (магістр)); та в
Центрі
ділової
іноземної
мови
(спеціальність
“переклад”
(англійська
мова)).
у 2003 р. присвоєна кваліфікація бакалавра з економіки і підприємництва, того ж року отримав
диплом з відзнакою. Школою ринкової економіки присвоєна кваліфікація «бухгалтера». У червні
2004 р. присвоєні кваліфікації “бакалавра з філології” та “магістра з фінансів”, отримав диплом з
відзнакою.
Протягом 2004-2008 р. навчався заочно в аспірантурі кафедри економіки підприємництва КНТЕУ.
З січня по вересень 2004 р. працював експертом в управлінні кредитного аналізу Центрального офісу
АППБ «Аваль».
З жовтня 2004 р. по березень 2005 р. працював економістом-бухгалтером ЗАТ “Комплекс Агромарс”
(торгова марка «Гаврилівські курчата»). Через реорганізацію холдингового підприємства і закриття
філіалу перейшов працювати до виробничо-торговельного підприємства ТОВ «Три ведмеді».
З березня 2005 р. по листопад 2007 р. працював менеджером з фінансів ТОВ «Три медведі»,
виконуючи повноваження «контролера» та «казначея» групи компаній. Неодноразово перемагав у
номінації кращого працівника компанії.
З січня по травень 2006 року – за сумісництвом асистент кафедри Економіки підприємництва
Київського національного торговельно-економічного університету (вів практичні заняття з
дисципліни
«Фінанси
підприємства»).
Постійно підвищував кваліфікацію на профільних семінарах та тренінгах. Зокрема, можна
відзначити: практичний семінар «Управлінський облік на рівні «С»; тренінг «Постановка і
автоматизація бюджетного управління в компанії» консалтингової компанії «Інталев Україна»;
активний учасник проектної команди по постановці бюджетного управління в компанії
ТОВ «Три медведі»; тренінг «Управління проектами з MS Project» консалтингової
компанії «InforManager»; авторський тренінг Діани Щербанської «Лідерство в досягненні
професійних та особистих цілей» консалтингової компанії «Кімо».
4-5 жовтня 2007 р. був ведучим форуму «Фінансових директорів України» компанії «FA service», на
якому також виступав з доповіддю на тему «Напрямки оптимізації грошових потоків підприємства».
За результатами опитування, увійшов до п’ятірки кращих доповідачів протягом двох днів
проведення форуму.
З листопаду 2007 р. по липень 2011 р. обіймав посади начальника фінансового відділу торгівельного
підприємства
ТОВ
«Віленд»,
будівельної
компанії
ТОВ
«Азбі».
У 2007 році закінчив курси іноземної мови Michael Gott International.
Був учасником конференції з управління персональними фінансами «FinCo’09» компанії AIESEC.
З кожного місця роботи отримував рекомендаційні листи керівництва та колег по роботі.

2011 р. захистив дисертацію кандидата економічних наук
З вересня 2011 р. працює у Київському національному торговельно-економічному університеті
на посаді старшого викладача кафедри економіки та фінансів підприємства.

Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації
КНТЕУ.
СФЕРА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері Контролінгу та Фінансового менеджменту.
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звичок.

