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Освіта: економічний факультет Сумського державного університету, спеціальність 
«Економіка» (1996 р.), кандидат економічних наук (2002 р.), доцент кафедри управління та 
зовнішньоекономічної  діяльності (2003 р.), доктор економічних наук (2008 р.), професор 
кафедри менеджменту (2010 р.).

Наукова діяльність:  менеджмент, інноваційна та інвестиційна діяльність, освітні 
технології, соціальне підприємництво, управління персоналом, техніки комунікацій та 
продажів.  Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць. Головний редактор 
міжнародного наукового журналу “Business ethics and leadership”.

Стажування за кордоном:  Дойче Бундесбанк, Університет прикладних наук м. Хахенбург, 
Німеччина (2010 р.) Мережа навчання викладачів (Learning Teacher Network) за підтримки 
ЮНЕСКО, м. Таллінн, Естонія (2016 р.). Технічний  університет м. Фрайберга, Німеччина 
(2016 р.), проект «Розвиток діалогу між банками і громадянським суспільством в контексті 
забезпечення демократичних процесів в Україні» (DAAD) Департамент економіки, 
фінансів і статистики Університету м. Перуджа, Італія (2017 р.)

Соціально-просвітницька діяльність: Керівник Центру соціально-економічних досліджень 
та академічної мобільності (ARMG). Заступник Голови громадської організації «Рада 
молодих вчених»; Центр освітнього консалтингу STUDY SPACE (2016 р.) Проект «Я пишаюсь 
своєю школою» (Сумська ОДА, 2015 р.) Проект «Превенція конфліктів в сучасному 
українському суспільстві шляхом налагодження конструктивного діалогу у студентському 
та академічному середовищі м. Суми» (DVV International, 2014 -2015 рр.) Проект «Адвокація 
права на освіту внутрішньо переміщених осіб у сумських ВНЗ» (МФ «Відродження», 2014 
р.) Конференція TEDxUABS (2015 р.)  Проект «Школа по децентралізації для молоді» 
(Швейцарська агенція розвитку та  співробітництва, 2015 р.) Проект «Я молодий – я мрію – 
я працюю» (Сумська ОДА, 2016 р.) Проект «Твій професійний путівник» (Сумська ОДА, 2016 
р.) Проект «Майстерня спілкування» (Сумська міська рада, 2016 р.)

Тренерська діяльність: «Фінансові аспекти євроінтеграції: літні/зимові школи для 
молодих дослідників та студентів» (Програма ЄС у сфері вищої освіти Erasmus+, 2014 р.) 
«Європейські студії освіти з фінансів: дослідження та розповсюдження європейського 
досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення» (Програма ЄС у сфері вищої освіти 
Erasmus+, 2014 р.) І Зимова школа «Цінності в економіці та бізнесі» («Caritas in Veritate», 
2014 р.) ІІ Зимова школа «Цінності в економіці та бізнесі» («Caritas in Veritate», 2015 р.) 
Школа «Управління соціально-відповідальним бізнесом» («Caritas in Veritate», 2016 р.) 
Школа інновацій та соціального підприємництва («Caritas in Veritate», 2016 р.) Центр освіти 
дорослих (DVV International, 2016 р.)
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