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Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 
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СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: фундаментальні і прикладні 
дослідження у сфері малого бізнесу, антикризового управління, 
економічної безпеки підприємства та ризик-менеджменту. 

ДИСЦИПЛІНИ: “Економіка та фінанси підприємства”, “Антикризове 
управління підприємством”, “Управління ризиками підприємства”, 
“Digital-технології в бізнесі”, “Інвестиційний менеджмент” 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 2013 р. 

 кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), тема дисертації: «Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних 
умовах», Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2008 р. 

 магістр економіки за спеціальністю «Фінанси», Запорізький національний університет, 2003 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 доцент кафедри економіки і фінансів підприємства Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу. 

 доцент кафедри економіки підприємства Національного університету державної податкової 
служби України, 2014 – 2015 рр. 

 декан економічного факультету Київського міжнародного університету, 2012 – 2013 рр. 

 завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського міжнародного університету, 2013 – 2014 рр., 2009 – 2012 рр. 

 викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Класичного приватного 
університету, 2006 – 2009 рр. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

(список на сайті КНТЕУ) 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Подяка Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за 
особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію 
статей у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science, 2018 р. 

 Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН 
України за активну участь у науковій, громадській і навчальній роботі, 2017 р. 

 Почесна грамота Київського міжнародного університету за високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток освітньої і наукової діяльності, створення позитивного іміджу Університету, 
2011 р. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Тренінг «Data Analysis: інтенсив для початківців», тренінгів центр EDU4YOU, 2019 р. 
 Підвищення кваліфікації в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, 

Департамент стратегії та економічного розвитку, 2018 р. 
 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНТЕУ в системі дистанційного 

навчання (СДН) MOODLE, 2018 р. 
 Навчально-методичний семінар «Пріоритетні напрями розвитку Системи управління якістю 

КНТЕУ», Київський національний торговельно-економічний університет, 2016 р. 
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 Літня школа AACIMP «Введення в бізнес аналітику» (англійською мовою), IBM, 2015 р. 
 Навчальний семінар «Освітні інновації: ера онлайн», Київська школа економіки, 2015 р. 
 Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету ім. Б. Грінченка, 2013 р. 
 Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів кредитних спілок за програмою, 

затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, 
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Запрошений викладач за програмою Erasmus Staff Teaching Mobility в Audencia Business 
School (м. Нант, Франція), 2017 р. 

 Науковий консультант команд студентів в процесі участі у Міжнародному конкурсі з 
інвестиційного аналізу CFA Research Challenge, 2017– 2020 рр. 

 Член журі Міжнародної олімпіади з логістики для студентів і школярів, Міжнародний інститут 
трудових і соціальних відносин (м. Мінськ, Білорусь), 2011 р. 

 Член редакційної колегії наукового журналу «Сучасні питання економіки і права», 2011 – 2014 
рр. 

ХОБІ: література, малювання, спорт. 


