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Освіта: 
1. економіст-менеджер, спеціальність «Менеджмент невиробничої сфери», Харківська 
державна академія технології та організації харчування, (1996); 
2. економіст з маркетингу, спеціальність «Маркетинг», Харківський державний 
університет харчування та торгівлі, (2007); 
3. магістр з міжнародних економічних відносин, спеціальність «Міжнародні економічні 
відносини», Харківський державний університет харчування та торгівлі (2020). 
Науковий ступінь: 
кандидат економічних наук (диплом ДК № 028167 від  28.04.2015 р.), Тема 
дисертаційної роботи «Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного 
господарства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності). 

Вчене звання: 
- 

Викладацька діяльність: 
Міжнародна економіка 
Соціально-трудові відносини та економіка праці 
Засади відкриття власного бізнесу 
Психологія підприємництва та бізнесу 
Управління витратами 
Корпоративна культура IT-підприємства 
Управління антикризовою діяльністю 
Участь у проектах: 
1. Участь у міжнародному науковому проекті за програмою Erasmus+: член робочої 
групи ключова дія 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
(Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом); Тип дії: Capacity 
Building in the field of youth – Eastern Partnership (Розвиток потенціалу молоді. Країни 
Східного Партнерства); Тип проекту: Partnership for Entrepreneurship (Партнерство для 
підприємництва); Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship 
(«Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва»); Номер проекту: 589942-
EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE. 
Підвищення кваліфікації: 
1. Вища школа бізнесу National – Louis University Польща м. Новий Сонч. Тема: 
«Організація освітнього процесу, тренінгів, інноваційних технологій та наукової 
роботи у вищій школі бізнесу National – Louis University» Сертифікат про наукове та 
педагогічне стажування №16/2019/2020. від 29.11.2019 р. 
180 годин/3 кредити. 
2. КВНЗ «Вінницька Академія Неперервної Освіти». Напрям стажування – підвищення 
кваліфікації з педагогіки і психології освітнього процесу при викладанні дисциплін 
економічного спрямування в закладах вищої освіти. Термін стажування: 01.10.2020-
02.11.2020. Посвідчення про стажування №108-ПВК. 
180 годин/3 кредити. 
3. ГО «Асоціація проектних менеджерів України» Центрально Європейська Академія 
Навчань та Сертифікації. Напрям стажування – підвищення кваліфікації в сфері 
застосування проєктного підходу та формування бюджету. Сертифікат циклу 
вебінарів: «Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2017: формування 
бюджету» №1189.21 від 14.11.2021р. 



Публікації: 
44 наукових, навчально-методичних праць за напрямом діяльності кафедри, у тому 

числі: 
21 наукові статті, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях за профілем діяльності кафедри, 
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