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БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
1. Рік народження – 1963 рік. 

2. У 1986 р. з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут за 

спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та 

інструменти» та отримав кваліфікацію інженера-механіка. 

3. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій 

раді Інституту економіки НАН України зі спеціальності 08.00.02 - 

«Економіка технологічних змін та інноваційних процесів» (кандидат 

економічних наук, диплом – КН № 008378). Тема дисертації – «Економічні 

проблеми формування і розвитку інноваційно орієнтованих підприємств». У 

2000 році було присвоєно вчене звання доцента (атестат – ДЦ № 000863)  

кафедри стратегії підприємств. 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
Мікроекономічні проблеми розвитку економіки, проблеми впровадження 

інновацій на регіональному та державному рівні. 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти на 31.12.2022 

року на посадах викладача, старшого викладача, доцента складає 28 років. 
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безпечності в крафтовому виробництві пива // Технічні науки та технології : 

науковий журнал / Технічні науки та технології : науковий журнал / 

Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : НУ 

«Чернігівська політехніка», 2022. – № 3(29). – С.126-135. 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

Участь у понад 30 наукових конференціях та круглих столах, де одноосібно 

або в співавторстві опубліковано 45 тез доповідей. 

 

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ: 

Під науковим керівництвом успішно захищені 3 кандидатські дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Герасимова Н.М., 

Олійник А.В., Рябов І.Б.). 

Станом на 2023 рік є науковим керівником 3 аспірантів. 
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Відповідальний виконавець НДР в рамках ініціативних тем; 

- Інноваційний розвиток національної економіки на рівні проектно-

орієнтованих підприємств, 0118U006805, Старченко Г.В. д.е.н., доцент, 

09.2018-12.2019. 

- Розробка науково-прикладних засад реалізації державної політики розвитку 

підприємництва в умовах децентралізації влади,  0120U101816, Косач І.А., 

д.е.н., проф.,  01.2020-12.2024.  

-    Публічне управління та децентралізація влади, 0120U101815, Філіпова 

Н.В., д.е.н., доцент, 02.2020-02.2025. 

 

СТАЖУВАННЯ 

Національний університет «Чернігівська політехніка», 22-26.06.2020 р.) 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000021. "Наука та освіта в 

умовах інформаційного суспільства". 



Національний університет «Чернігівська політехніка», 09-17.11.2020 р., 3 

кредити, 90 год..) Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000052. 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства». 

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Учасник Міжнародного проекту TEMPUS BUSSEG-RU-UA «Набуття 

професійних та підприємницьких навичок шляхом виховання 

підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» 2014-2016 
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