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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут
Посада за сумісництвом

Доктор економічних наук
доцент
доцент
Кафедра економічної та соціальної географії
Географічний

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

«Основи управління регіональним розвитком та методи
просторового аналізу» (2 курс бакалавр – лекції,
практичні заняття), «Основи регіональної політики» (1
курс магістри, лекції, семінарські заняття), «Суспільногеографічна районологія та основи регіональної політики»
(5 курс, лекції, практичні заняття), «Теоретичні основи
управління розвитком регіону» (4-5 курси, лекції,
практичні заняття), «Державне управління розвитком
регіону» (4 курс, лекції, семінари), «Сучасні концепції
регіонального розвитку» (2 курс магістри, лекції,
семінарські заняття).
«Теоретичні основи управління розвитком регіону» (4,5
курс бакалавр – лекції, семінарські заняття), «Географія
регіональної фінансової політики» (3 курс бакалавр,
лекції і семінарські заняття), «Економіко-географічна
експертиза і аудит» (2 курс магістри, лекції. Семінарські
заняття ), «Управління розвитком регіону», «Регіональні
інвестиційні процеси» (3 курс бакалавр, лекції і
семінарські заняття), «Регуляторна політика» 3 курс
бакалавр, лекції і семінарські заняття).

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
2012 – теп. час

2011 -2012

Етап (опис)
Доцент кафедри економічної та соціальної географії. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. -- Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова,
2а .
Асистент кафедри економічної та соціальної географії. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. -- Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова,
2а .

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)

Етап (опис)

2012р.

Докторська робота на тему: «Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських
депресивних територій: теорія і практика»

2005р.

Кандидатська робота на тему: «Податкові механізми в системі природокористування:
теорія і практика»

19941999рр.

Студент
фінансово-економічного факультету
Київського національного
економічного університету за кваліфікацією магістр з «управління державними
фінансами».

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рівень (опис)
Українська – вільно
Рідна мова
Російська – вільно
Іноземна мова 1
Комунікаційні компетентність Набутий досвід та навички організації професійної наукової комунікації під час
проведення лекційних та семінарських занять.
Організаційна/управлінська Керую дипломними та курсовими роботами, аспірантами.
компетентність
Володію ПК на достатньому рівні
Інші комп’ютерні навики
Професійні навики (із числа не Здійснення контролю якості освіти ОР бакалавр, магістр.
зазначених вище)
Області професійних інтересів Природокористування, управління розвитком регіону. Інвестиційна діяльність.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій,
членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)

Публікації

1. Навчальний посібник «Міжнародна інвестиційна діяльність»
2. «Удосконалення регулювання орендних відносин у сфері водокористування як важливий
чинник соціально-економічного піднесення сільських територій»
3. « Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації
управління природними ресурсами»
4. « Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів : проблеми
диверсифікації джерел, форм та інструментів»
5. « Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестиційної діяльності в
аграрній сфері депресивних територій.»
6. « Методичні рекомендації для вивчення теоретичного курсу з дисципліни «Регіональна
економіка»
7. « Методичні рекомендації з вивчення теоретичного курсу з дисципліни «Економіка
підприємств»
8. « Раціональне землекористування як фактор нарощення природно-ресурсної бази
сільськогосподарського виробництва»
9. « Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору»
10. « Державно-приватне партнерство як ефективна форма інвестиційного забезпечення
розвитку аграрного сектора»
11. « Эффективное управление региональным развитием как основа повышения
конкурентоспособности страны»
12. « Государственно-частное партнерство в системе аграрного сектора: проблемы и
перспективы имплементации»
13. « Управління розвитком регіонального АПК: теорія і практика»
14. « Эффективное управление региональным развитием как основа повышения
конкурентоспособности страны»
15. « Государственно-частное партнерство в системе аграрного сектора: проблемы и
перспективы имплементации»
16. « Управління розвитком регіону: проблеми та шляхи удосконалення»
17. « Управління розвитком регіонального АПК: теорія і практика»
18. «Механізми фінансово-кредитного забезпечення реалізації інвестиційних проектів
підприємствами
аграрної сфери»
19. « Формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях:
інвестиційно-інституціональний аспект»
20. « Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій:
інституціональні передумови та напрями вдосокналення»
21. « Методологічні засади утворення інститутів державно-приватного партнерства як
ефективної форми розвитку сільських територій»
22. « Територіальна організація регіонального продовольчого ринку в умовах трансформації
економічної політики держави»
23. « Макроекономічна політика України щодо розвитку аграрного сектору в умовах вступу до
європейського співтовариства»
24. « Етапи ринкової трансформації та еколого-економічна реструктуризація регіонального АПК»
25. « Формування механізмів нарощення інвестиційного потенціалу природоохоронної
діяльності: національні та регіональні особливості»
26. « Інвестиційна політика України: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
27. « Державне регулювання розвитку суб’єктів продовольчого ринку регіону на законодавчій
основі»

28. «Система державного регулювання пропозиції на аграрному ринку»
29. «Роль роздержавлення в становленні ринку землі в регіонах»
30. «Загальнодержавна політика підвищення інвестиційної активності в регіоні»
31. «Зміна інвестиційної політики у реалізації експортного аграрного потенціалу депресивних
регіонів»
32. «Формування ефективної політики регулювання аграрного сектора щодо запровадження
ефективних структурних змін»
33. «Форми інвестиційної політики держави щодо впровадження інновацій в аграрній сфері»
34. «Активізація інноваційно-інвестиційної політики держави в агропродовольчій сфері регіонів»
35. «Створення передумов для залучення інвестицій в аграрну сферу як важливий елемент
політики держави та її регіонів»
36. «Пріоритетні чинники інвестиційного клімату сільськогосподарської галузі»
37. «Ефективна система державного регулювання ринку землі на загальнодержавному та

регіональному рівнях»
38. «Системний підхід аграрної політики щодо виходу з кризового стану аграрної сфери»
39. «Інвестиційно-екологічні засади державного регулювання сталого розвитку АПК з
урахуванням регіональних особливостей»
40. «Україна у глобальній конструкції регулювання природокористування. Частина 1.
Магистральные направления международного сотрудничества в сфере охраны окружающей
среды»
41. «Підходи до розробки концепції державної підтримки депресивної аграрної території в
сучасній регіональній політиці України»
42. «Методологічні засади дослідження взаємозв’язку конкурентних переваг і
конкурентоспроможності підприємств АПК»
43. «Інвестиційно-орієнтована модель розвитку АПК на регіональному рівні»
44. «Механізми державної підтримки інвестування сільського господарства в регіонах та Україні
в цілому»
45. «Розробка стратегій інноваційного розвитку регіональних продовольчих ринків як фактор
підвищення їх конкурентоспроможності»
46. «Сутність конкуренції та фактори впливу на стан ринкового конкурентного середовища»
47. «Оцінка ефективності інвестицій в АПК у регіональних господарських системах»
48. «Стратегія колективного продовольчого забезпечення»
49. «Забезпечення інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві»
50. «Засади формування інвестиційного потенціалу АПК регіону»
51. «Генезис сутності економічної стратегії та методології її формування»
52. «Удосконалення системи методів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності АПК
регіону»
53. «Становлення інституційних форм розвитку конкурентних відносин в агропромисловому
виробництві регіону»
54. «Принципи регіональної інвестиційної політики в АПК»
55. «Формування і розвиток орендних відносин як інститут забезпечення сталого
землекористування»
56. «Інвестиційно-інноваіійна політика в системі сучасних стратегій розвитку»
57. «Роль і значення рентної складової в системі раціоналізації природокористування»
58. «Удосконалення системи фіскального регулювання лісокористування в умовах ринкових
відносин»
59. «Особливості формування інституціональних
механізмів залучення земель населених пунктів на ринок нерухомості»
60. «Еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів»
61. «Формування мотиваційного механізму раціонального водокористування»
62. «Проблеми забезпечення сталого розвитку водного господарства в умовах
інституціональних перетворень та інтеграційних процесів»
63. «Економічне стимулювання раціонального природокористування і охорони довкілля»
64. «Екологобезпечне аграрне природокористування»

