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2. Освіта та досвід роботи 

09.1989-06.1992 р. Ірпінський індустріальний технікум-коледж, спеціальність «Інноваційний 

менеджмент» (диплом з відзнакою); 

09.1992 – 06.1996 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Економічна 

теорія», кваліфікація «Економіст, викладач економічних дисциплін»; 

01.2000 – 01.2004 р. Національна академія ДПС України, навчання без відриву від виробництва 

в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління фінансовими 

інвестиціями» 17.02.2005 р. у спеціалізованій вченій раді Академії державної податкової 

служби України. У грудні 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри державних фінансів. 

11.2009 – 11.2012. Національний університет ДПС України, навчання з відривом від 

виробництва в докторантурі за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток фінансового 

сектору економіки в умовах інституційних трансформацій» було захищено 04.12.2014 р. у 

спеціалізованій вченій раді Національного університету державної податкової служби України.  

У грудні 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансових ринків. 

Науково-педагогічний стаж: 21 рік.  
09.1998 – 03.2000 р. – викладач кафедри фінансів Українського фінансово-економічного 

інституту, м. Ірпінь; 

09.2005 – 12.2006 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри державних фінансів 

Академії ДПС України; 

12.2006 – 09.2009 р. – завідувач кафедри податків та оподаткування Національного 

університету ДПС України.  

09.2009 – 11.2009 р. – доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг 

Національного університету ДПС України; 

11.2009 р. – 11.2012 р. – докторант Національного університету ДПС України.  

11.2012 р. – дотепер – професор кафедри фінансових ринків Університету ДФС України.  

 

Додаткова освіта: 
1. Європейська федерація фінансових експертів Green Capital, «Перспективи розвитку 

фінансового ринку України. Соціально-накопичувальні програми – основа пенсійної реформи в 

Україні», № 465 04 від 06.2011 р. 

2. Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», «Підвищення 

кваліфікації викладачів фінансових дисциплін ВНЗ», 12 СПК 985645 від 31.20.2013 р. 

3. Чернігівський національний технологічний університет, «Освітні інновації в сучасних 

вищих навчальних закладах», № 12 СПК 785602, 24.10.2015 р. 

4. Institute for Democracy and Social Progress, Training of Trainer (ToT), 21 – 23.09.2018; 
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5. Національний університет «Львівська політехніка», «Професійний розвиток викладача 

закладу вищої освіти», № СВ 02071010/00038-19 від 16.05.2019 р. 

6. Київський інститут бізнесу та технологій, Тренінг для підготовки експертів із 

забезпечення якості вищої освіти», № 01005 від 14.03.2019 р. 

7. Асоціація коучів і фасилітаторів освіти, «Новітні світові технології навчання через 

розвиток особистості, взаємодію і управління командами, 17 – 21.06.2019; 

8. University “Prof. Dr. Zlatov” Burgas (Bulgaria), special approved program in the direction of 

“Economics”, № 4348 July 01, 2019. 

9. Київська школа економіки. Навчання за програмою «Управління публічними фінансами», 

09.2019 – дотепер.  
 

Нагороди та почесні звання: 
Відмінник освіти України (2008). 

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси» (2017). 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою 

студентською молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2006/2007 н.р. (2007). 

Почесна грамота Державної податкової адміністрації за сумлінне виконання своїх службових 

обов’язків, значний внесок у справу підготовки фахівців для державної податкової служби, 

наукові досягнення у сфері оподаткування, фінансового права (2008).  

Подяка Експертної ради зі страхування при комітеті з питань фінансів, банківської 

діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України за вагомий внесок у 

формування страхової культури, сприяння розвитку обдарованої та талановитої молоді, 

партнерську підтримку в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Страхування» (2011). 

Подяка Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток освітянської та наукової 

діяльності, досягнення високих професійних успіхів і сумлінне виконання посадових обов’язків 

(2016). 

Почесна грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради за високий професіоналізм, 

сумлінну працю, значний особистий внесок у формування наукової еліти України та з нагоди 

Дня науки (2017). 

Грамоти та подяки Університету державної фіскальної служби України. 

 

Публікації: 
1 одноосібна монографія «Інституціалізація фінансового сектору економіки», 14 

колективних монографій, 5 колективних підручників, зокрема «Інвестиційний аналіз» (два 

видання), «Проектне фінансування», «Фінансові інвестиції», «Фінансовий ринок», 3 навчальних 

посібника, зокрема «Інвестиційний аналіз», «Портфельне інвестування», «Управління 

фінансовими інвестиціями» (одноосібний), колективний навчальний посібник для 9 класу шкіл 

України «Основи податкових знань», 1 довідкове видання «Адміністрування податків і 

платежів: нормативні документи», 82 наукові статті (73 – у фахових виданнях, 8 – SCOPUS), 76 

тез науково-практичних конференцій.  

 

 


