
Educational background 

1996 – 2001   studied at the National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine, speciality «Finance and Credit», gained qualification of financial 

economist; 

2002 – 2005  postgraduate training program at the National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine; 

2006    presented a thesis: «State support of agriculture under the conditions of 

transformation of Agribusiness economy». 
 

Professional experience 

01.09.2002 – 27.08.2010  – teaching assistant of the Department of Finance and  

                                             Credit at NUBiP of Ukraine; 

01.10.2010 – 31.12.2011  –  senior lecturer of the Department of Finance and  

                                              Credit at NUBiP of Ukraine; 

03.04.2014 till now           – associate professor of the Department of Finance and  

                                             Credit at NUBiP of Ukraine. 
 

Academic subject areas 

«Financial management» for Masters in  Marketing 

«Budget management» for Masters in Finance, Banking business and Insurance 

«Financial econometrics» for Masters in Finance, Banking business and Insurance 

«Budget system» for Bachelors in Finance and Credit 

«Business analytics» for Masters in Finance, Banking business and Insurance 

«Finances enterprises» for Bachelors in Agrarian Management 
 

Scientific interests 

Investment security of Agribusiness, budget processes, e–government, business 

analytics, e-budget 
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Schedule 

Monday, Wednesday – lecture and practicals. Monday – 10:00-13:00 – advisory 

work. 

 

Profile page in Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRTk2KoAAAAJ&hl=uk 
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