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Освіта 

2005 рік – закінчив Одеський державний аграрний університет за 

спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію – «магістр з обліку і 

аудиту в управлінні аграрними формуваннями». 

Освітня діяльність 

Навчальні дисципліни: «Інформаційні системи і технології», 

«Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті», «Інформаційні 

технології», «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством», 

«Електронна комерція». 

 

Наукова діяльність 

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. 45 статей у фахових виданнях України, 3 статі у журналах, що індексуються 

у наукометричних базах Web of Science та Scopus, 3 статті у зарубіжних 

виданнях, 4 монографії, з яких 1 одноосібна, 1 навчальний посібник. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний вісник 

Причорномор’я». 

Приймаю участь у виконанні пошукової НДР з ініціативної теми кафедри 

обліку і оподаткування: «Перспективи розвитку обліку, контролю і 

оподаткування в умовах трансформації економічних процесів» (номер 

державної реєстрації 0121U110384).  

 

Участь у атестації наукових працівників 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.142.06 

ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління. 

Брав участь в експертизі дисертацій, виступав офіційним опонентом. 

 

Програми стажування 

1. Празький інститут підвищення кваліфікації; Сертифікат про 

підвищення кваліфікації №062018010 від 29.06.2018р.; тема «Розвиток 

європейської освіти, опанування навиками публікації наукових робіт в 
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наукових журналах, ознайомлення з механізмом створення наукових проектів і 

грантовою діяльністю в освітніх організаціях» обсяг – 150 годин (5 ECTS). 

2. Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/005770-18; тема «Науково-

педагогічні та педагогічні працівники аграрних ВНЗ зі створення електронних 

навчальних курсів та методики їх використання у навчальному процесі»; дата 

видачі 23.03.2018 р.; обсяг – 150 годин (5 ECTS). 

3. Цзянзуський педагогічний університет (м. Сюйчжоу, Китайська 

народна республіка); свідоцтво про підвищення кваліфікації №122019009 від 

06.12.2019 р.; тема: «Розвиток професійних компетентностей в галузі 

міжнародного науково-освітнього партнерства»; обсяг – 240 годин (8 ECTS). 

4. Херсонський державний аграрно-економічний університет 

(04.10.2021р. – 05.11.2021р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС 

0049320/000058-21 Тема: «Вдосконалення методики організації та проведення 

занять з освітніх компонент»; обсяг – 90 годин (3 кредити ЕСТS). 

 

Робота у складі експертних рад, експертних комісій МОН 

Член експертної ради МОН для проведення експертизи проєктів молодих 

вчених. 

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

Наукове консультування в рамках виконання науково-дослідних робіт 

ТОВ «ЕКО ЛЕНД» м. Київ. Довідка №01/06-21.3 від 01.06.2021р. 

 

Зовнішні нагороди та почесні звання 

Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації (2020 р.) 

Грамота департаменту аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (2020 р). 

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління. 

https://vadnd.org.ua/ua/

