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доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, кандидат 
економічних наук, доцент 

 

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних: 

Web of Science,  Google Scholar, ORCID   

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Фундаментальні і прикладні 
дослідження у сфері промисловості та торгівлі, використанні 
інформаційних технологій в управлінні підприємствами сфери 
промисловості та торгівлі. 

ДИСЦИПЛІНИ: “Економіка підприємства ”, “Проєктний аналіз ”, 
“Практичний курс Бізнес-симуляції ”, “Економіка і фінанси 
підприємства ” 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ, 2020 р. 

 кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності), тема дисертації: «Формування стратегії підвищення інвестиційної 
привабливості промислового підприємства», 2014 р. 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України, з 2018р до цього часу. 

 старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України, 2015 – 2018 рр. 

 асистент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України, 2014 – 2015 рр. 

 викладач циклової комісії суспільних дисциплін Університетського коледжу Київського 
університету ім. Б.Грінченка, 2012 р. 

 з 1997р по 2012р робота на підприємствах реального сектора економіки 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: 
(список на сайті КНТЕУ) 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

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

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Підвищення кваліфікації ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд», тема: «Планування діяльності 
підприємства» (м. Київ) 2017 р. 

 Стажування в університеті Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом 
Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD (м. Варшава, 
Польща) 2018р “Інновації в науці та освіті: виклики сучасності”  

 Відвідування курсів іноземної мови (англійська мова на рівень В2) Центр європейської 
освіти КНТЕУ 2017, 2018, 2019 рр.. Здача іспиту та отримання сертифікату КНТЕУ від 
04.02.19р на знання англійської мови на рівні В2 Council of  Europe Level В2 

 Участь в Forum for ELT Professionals: Reforming Higher Education in Ukraine Dinternal 
Education та Pearson в Україні  серії семінарів в рамках  Форуму фахівців англійської мови 
"Partners in Learning, Partners in Teaching". Kyiv National University of Trade and Economics 
2018, 2019, 2020рр. 
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 Участь в освітньому проєкті «Uni-Biz Bridge» 2018, 2019, 2020 рр., вебінари від 
роботодавців на теми, присвячені покращенню якості освіти в тому числі в режимі онлайн, 
панельні дискусії «Дуальна освіта в онлайн-режимі», “Викладачі 4.0: ефективні підходи до 
дистанційної освіти” 

 Участь в другому сезоні всеукраїнського освітнього проекту для викладачів, орієнтованого 
на підвищення ефективності онлайн-викладання «Teach Me Online», 2020 

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 На кафедрі виконує методичну роботу (підвищення кваліфікації/стажування науково-
педагогічних працівників кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ)  та займається 
питаннями виробничої практики студентів 3 (4) курсу денна форма навч. освітній рівень 
"бакалавр" спец-сть "економіка підприємства" та "фінанси підприємства  з 2017 р. до цього 
часу. 

 Участь у секції методичного забезпечення навчального процесу, а саме підвищення 
кваліфікації/стажування науково-педагогічних працівників кафедри з 2017 р. до цього часу. 

 У складі робочої групи написання (розроблення) Стандарта ВО КНТЕУ та ОПП «Економіка та 
безпека бізнесу» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки, ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Економіка», 2020р. 

 Виконує обов’язки наставника груп ФЕМП, 2014 р. до цього часу. 

 У складі профорієнтаторів КНТЕУ займається профорієнтаційною роботою (рекламна 
продукція для учнів старших класів Броварської спеціалізованої школи №7 та 
Університетського коледжу Київського університету ім. Б. Грінченка) підготовка рекламних 
матеріалів (презентація, буклети)  у складі робочої групи ОП «Економіка та безпека бізнесу» 
ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Економіка» з 2014р. до цього часу. 

 

ХОБІ: подорожі, спорт, мистецтво. 


