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ОСВІТА: 

1988-1993 Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціаліст, спеціальність 0608 
«Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»  

1995-1999 Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 
08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

НАУКОВІ СТУПЕНІ: 

2004 кандидат економічних наук, спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг та кредит  
Інститут аграрної економіки УААН, м. Київ 
Тема дисертаційного дослідження: «Регулювання рівня доходів сільського населення» 

ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

2006 доцент кафедри бухгалтерського обліку 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

1999-2004 Асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту сільськогосподарського 
машинобудування, м. Кіровоград, Україна 

2004-2005 Старший викладач  кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного 
університету, м. Кіровоград, Україна 

2005-2020 Доцент  кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного 
університету, м. Кіровоград, Україна 

2020-по теперішній час Доцент  кафедри аудит, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного 
технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

ДОДАТКОВА ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ: 

1993-1998  Робота на посаді державного податкового інспектора ревізійного відділу Державної податкової 
інспекції 

1998-1999  Робота за сумісництвом на посаді бухгалтера ТОВ «Віватон» 

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: 

З 2006 року по 
теперішній час 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансів Агропромислового комплексу України   
Академік Академії прикладних наук України (посвідчення AAS № 00131 від 18.06.2021 р.) 

ТРЕНІНГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

Червень 2021 року Certificate about the international skills development ES № 6757/2021 05.07.2021  «Innovative form of 
modern education on the example of GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM platforms» 1,5 ESTS 
credits (45 hours), 28th of June - 5th of July 2021, Lublin, Republic of Poland. 

Травень 2021 року Certificate about the international skills development ES № 6208/2021 07.06.2021  «Innovative methods of 
remore learning with  using Zoom and Moodle platforms» 1,5 ESTS credits (45 hours), 10th-17th May 2021, 
Lublin, Republic of Poland. 

Грудень 2020 року Участь у роботі методичного семінару в системі дистанційної освіти та впровадження 
університетської системи забезпечення академічної доброчинності за 30-годинною програмою з 
07.12.2020 по17.12.2020 р. 

НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ: 

2020 Почесна грамота Центральноукраїнського національного технічного університету за багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження 

Публікації: 

понад 160 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у т.ч.: 
2 колективні монографії; 
3 навчальних посібника. 
 

 


