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 Аспірантура зі спеціальності «Підприємництво, 1994-1997 рр. 
 

 менеджмент та маркетинг» Національного  
 

 аграрного університету (м. Київ)  
 

Освіта 

Інститут економічного розвитку Світового банку 1996-1997 рр. 
 

(курс «Аналіз проектів в сільському  
 

 господарстві»)  
 

 Економічний факультет Української 1986-1992 рр. 
 

 сільськогосподарської академії (м. Київ)  
 

 Декан економічного факультету НУБіП України, 2015 р.- по 
 

  теперішній час 
 

 Директор Навчально-наукового інституту бізнесу 2011-2014 рр. 
 

 НУБіП України  
 

 Декан факультету аграрного менеджменту 2011-2011 рр. 
 

 НУБіП України  
 

 Завідувач кафедри державного управління 2010-2011 рр. 
 

 НУБіП України  
 

Професійна 

Доцент кафедри державного управління 2002-2009 рр. 
 

Т.в.о завідувача кафедри державного 2001-2002 рр. 
 

діяльність управління НУБіП України  
 

 Завідувач відділу магістратури та підвищення 2000-2003 рр. 
 

 кваліфікації НУБіП України (за сумісництвом)  
 

 Заступник директора інституту магістратури та 1999-2000 рр. 
 

 підвищення кваліфікації НУБіП України (за  
 

 сумісництвом)  
 

 Асистент кафедри менеджменту та маркетингу 1994-2001 рр. 
 

 НУБіП України  
 

 Стажист-викладач кафедри управління 1992-1994 рр. 
 

 виробництвом НАУ України  
 

 Студент УСГА 1986-1992 рр. 
 

 Обліковець тракторної бригади колгоспу ім. 1986-1986 рр. 
 

 Ульянова Кіровоградської області  
 

 Тракторист радгоспу «Бориспільський» (м. 1985-1986 рр. 
 

 Бориспіль)  
 

 Почесний   доктор   ННЦ   «Інститут   аграрної 2018 р. 
 

Науковий економіки»  
 

ступінь, Професор кафедри державного управління 2012 р. 
 

вчене та Доктор економічних наук за спеціальністю 2009 р. 
 

почесне 08.00.03- Економіка та управління національним  
 

звання господарством. Тема дисертації «Державне  
 

 регулювання сільськогосподарського  
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 виробництва» ННЦ «Інститут аграрної  
 

 економіки» НААН України.   
 

 Доцент кафедри державного управління 2003 р. 
 

 Кандидат економічних наук за спеціальністю 1998 р. 
 

 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та  
 

 маркетинг». Тема кандидатської дисертації  
 

 «Управління інвестиційними процесами в  
 

 системі АПК»    
 

 Керівник від НУБіП проекту ЄС № 585603-EPP- 2018-2021 рр. 
 

 1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP   
 

 (2017 – 3299/001-001) «Від теоретично-  
 

 орієнтованого до практичного навчання у  
 

 аграрній сфері/TOPAS»,   
 

 Керівник науково-дослідної теми «Прогнозування 2015-2017 рр. 
 

 біоекономічного потенціалу сільського  
 

 господарства в умовах ризиків кліматичних змін»  
 

Наукова 

(№ держреєстрації 0115U003458).   
 

Керівник науково-дослідної теми «Формування 2011-2014 рр. 
 

діяльність середньо- та довгострокових пріоритетів  
 

 розвитку аграрної політики України та  
 

 обґрунтування підходів до її реалізації», (№  
 

 держреєстрації 0112U002709)   
 

 Керівник науково-дослідної теми «Моделювання 2012-2012 рр. 
 

 економічних наслідків введення обмежень на  
 

 експорт сільськогосподарської продукції для  
 

 держави, виробників і споживачів при  
 

 формуванні ЗВТ з країнами ЄС», 2012 р. (№  
 

 держреєстрації 0112U005563);   
 

 Є автором понад 170 науково-методичних праць, 1997-2019 рр. 
 

Наукові в тому числі 31 у закордонних наукових виданнях,  
 

праці 12 монографій (в тому числі у співавторстві), 21  
 

 підручників, навчальних посібників та навчально-  
 

 методичних праць    
 

 Член  НМК  (підкомісій)  сектору  вищої  освіти 2019 – по 
 

 Науково-методичної  ради  Міністерства освіти  і теперішній час 
 

 науки України» з бізнесу, управління та права за  
 

 спеціальність 051 Економіка.   
 

 Член експертної ради ВАК України з економіки 2010-2011 рр. 
 

Громадська 

сільського господарства   
 

Член   Науково-технічної   ради   Міністерства 2011-2013 рр. 
 

діяльність, аграрної політики та продовольства України  
 

участь в Очолював  Науково-експертну  раду  з  питань 2011-2013 рр. 
 

радах та оцінки реформ у сфері контролю (нагляду) в АПК  
 

комісіях Державної   інспекції сільського господарства  
 

 України.    
 

 Провідний вчений Відділення аграрної економіки з 2013 р. 
 

 і продовольства НААН України   
 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01 З 2010 р. 
 

 при Національному університеті біоресурсів і  
 

 природокористування України.   
 

 Член групи експертів Міністерства аграрної 2004 р. 
 

 політики України    
 



 Одосій  О. В.  Регулювання  агропродовольчого 2014 р. 
 

Захищені ринку в умовах формування зони вільної торгівлі  
 

аспіранти між Україною та Європейським Союзом  
 

 Чан-Хі О. С. Регулювання ринку молока та 2014 р. 
 

 молокопродуктів в Україні     
 

 Крилов Я.О. Регулювання ринку зерна в умовах 2019 р. 
 

 глобалізації         
 

 Чебан І.В. Формування ринку біоенергії в Україні 2020 р. 
 

Викладання «Аграрна політика», «Державне регулювання  
 

дисциплін економіки», «Стратегічний менеджмент»  
 

 Член  редколегії  наукового  журналу  «Annals  of З 2011 р. 
 

 Marketing   Management&Economics»  
 

Робота у (Варшавський   університет   наук   про   життя,  
 

редколегіях Республіка Польща), «Біоекономіка та аграрний  
 

наукових бізнес»,науковихкомітетівміжнародних  
 

журналів конференцій Познанського університету наук про  
 

 життя    (Республіка    Польща),    Словацького  
 

 аграрного університету в м.Нітра, Варшавського  
 

 університету   наук   про   життя   (Республіка  
 

 Польща) та ін.        
 

Підвищення 

кваліфікації 
і стажування 

В  рамках  проекту  ЄС  ERASMUS+  «TOPAS» 2017-2019 рр. 
 

підвищував  кваліфікацію в Університеті  
 

прикладних   наук   Вайнштефан-  
 

Тріздорф   (Німеччина)  (2017 р.),  
 

Самаркандському аграрному університеті  
 

 (Узбекистан) (2018 р.),  Коледжі університету  
 

 Ріттл (Велика Британія) (2018 р.), Єреванський  
 

 державний університет (Вірменія) (2020 р.), ННІ  
 

 неперервної  освіти  і  туризму  Національний  
 

 університет біоресурсів і природокористування  
 

 України    (2020   р.),    Самаркандська   філія  
 

 Ташкентського  державного  університету  
 

 економіки (Узбекистан) (2021 р.),   проект  
 

 «Німецько-український агрополітичний діалог» в  
 

 співпраці    з    Лейбніц-Інститутом    аграрного  
 

 розвитку в країнах з перехідною економікою  –  
 

 курс   «Актуальні   вимоги   до   підготовки   та  
 

 публікації наукових праць з аграрної політики та 

економіки» (2021 р.), Сумський національний 
аграрний університету (2021 р.), Latvia University 
of Live Sciences and Technologies (LLU) (2021 р.)   

 
 

  
 

  
 

 Почесна Грамота Міністерства аграрної політики 2003 р. 
 

Нагороди 

Подяка Ректора Національного аграрного 2008 р. 
 

університету        
 

та відзнаки Подяка Голови Голосіївської районної у м. Києві 2010 р. 
 

 державної адміністрації      
 

 Подяка Прем’єр-міністра України  2016 р. 
 

 Почесна грамота Верховної ради України 2018 р. 
 

 Подяка Міністерства освіти і науки України 2021 р. 
  


