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2. Освіта та 
кваліфікація 

2021 – Донецький національний університет ім. 
Василя Стуса, доктор економічних наук (тема роботи: 
«Збереження здоров’я зайнятого населення України в 
системі забезпечення людського розвитку»), спеціальність 
08.09.07 – демографія, економіка праці, соціальна 
економіка та політика; 

2010 р. ‒ кафедра менеджменту будівництва та 
цивільної оборони ВНТУ, вчене звання доцента. 

2006 р. ‒ Інститут демографії та соціальних 
досліджень НАН України, кандидат економічних наук 
(тема роботи: «Організаційно-економічний механізм 
реалізації інноваційних методів професійного навчання 
економічно активного населення»), спеціальність 08.09.01 
– демографія, економіка праці, соціальна економіка та 
політика.  

1998‒2003 р. ‒ Вінницький національний технічний 
університет, кваліфікація «Магістр менеджменту з 
корпоративного управління», диплом з відзнакою. 
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2022 р. – Пройшов тестування на національній 
онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» (сертифікат № 
D0000753167 від 08.07.2022 р.). 
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навчання і перевірку знань з охорони праці.  
2019 р. – ПАТ «Вінницяобленерго» Структурна одиниця 
«Вінницькі міські електричні мережі» – стажування з 
питань охорони праці. 

4. Міжнародний 
досвід 

2015 ‒ приймав участь в рамках міжнародного проекту 
«Створення міжнародної мережі університетів ЕКО-
Кампус для співпраці в сфері екологізації навчальних 
планів і програм», який був розпочатий з ініціативи 
Міжнародного форуму університетів; 
2003‒2006 – приймав участь в реалізації проекту Програми 
ООН, Міжнародної Організації Праці «Впровадження 
гнучких програм професійного навчання для безробітних. 
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1. Подяка департаменту освіти і науки України Вінницької 
обласної державної адміністрації, 2019; 
2. Грамота Вінницького національного технічного 
університету, 2018; 
3. Грамота Вінницького національного технічного 
університету, 2017; 
4. Грамота департаменту освіти і науки України 
Вінницької обласної державної адміністрації, 2016; 
5. Грамота департаменту освіти і науки України 
Вінницької обласної державної адміністрації, 2015. 
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https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-
spie/11176/2537421/Model-of-electronic-public-health-
management-on-the-example-
of/10.1117/12.2537421.short?SSO=1 (Scopus). 

5.  Заюков І. В. Внесок COVID-19 в потенційні 
економічні втрати ВРП Причормноморського економічного 
регіону. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 73. 
С. 88-96 (Index Copernicus). 

7. Досвід роботи 

2021 р. (по теперішній час) – доцент кафедри 
менеджменту та адміністрування Вінницького 
торговельно-економічного інституту ДТЕУ; 

2011‒2021 рр. доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності та педагогіки безпеки ВНТУ, 2019‒2021 н. 
р. – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної 
роботи; 

2008‒2011 рр. ‒ доцент кафедри менеджменту в 
будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності 
(МБОПБЖ) Вінницького національного технічного 
університету (ВНТУ); 

2007‒2008 рр. ‒ старший викладач кафедри МБОПБЖ 
ВНТУ; 

2004‒2007 рр. ‒ інженер 1-ї категорії кафедри 
МБОПБЖ ВНТУ; 
2003‒2004 рр. ‒ інженер факультету підвищення 
кваліфікації і підготовки кадрів керівних працівників та 
спеціалістів народного господарства ВНТУ. 
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