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Навчання: 

1995-1998 р. закінчив Київський індустріально-педагогічний коледж за 

напрямом «Професійне навчання». 

2001-2006 р. закінчив Академію муніципального управління в м. Києві за 

напрямом «Економіка підприємств», спеціальність «Фінанси». 

2005-2007 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка за спеціальністю «Облік і аудит». 

2015 р. захистив кандидатську дисертацію «Управління зовнішнім державним 

боргом України» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. 

 

Трудова діяльність: 

2000 р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Інституту 

післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

2012 р. - директор студентського містечка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2017 р. - проректор з адміністративно-господарської роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

2019 р. - керівник навчально-виробничих практик Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2021 р. - заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 



2022 р. - доцент кафедри державного управління Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Підвищення кваліфікації: 

10 та 17 листопада 2021 р. - онлайн-тренінг для академічного середовища 

України на тему: «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ 

виклики» за сприяння Українського науково-технологічному центру (УНТЦ). 

Отримав Сертифікат. 

 

Наукові інтереси: 

Актуальні питання публічного управління та адміністрування, публічні фінанси, 

бюджетний процес. 

 

Викладає курси: 

«Вступ до університетських студій». 
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