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Освіта: 
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Вчене звання: 
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Викладацька діяльність: 

Цифрова економіка,  

Фінанси гроші та кредит, 

Основи статистики і прогнозування економічних процесів, 
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Участь у проектах: 

1. Науково-дослідний проект Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

«Організаційно-економічний механізм розвитку сфери побутового обслуговування на 

регіональному рівні. (01.01.2011 -31.12.2012). 

2. Науково-дослідний проект Міністерства економіки України «Розробка нормативів 

забезпечення населення побутовими послугами» (01.01.2009 -31.12.2009) . Методика 

розробки та розрахункові значення нормативів забезпечення населення побутовими 

послугами за регіонами України затверджені Наказом №252 Мінекономіки від 9.03.2010 

Підвищення кваліфікації: 

1. Міжнародне практичне стажування у Будапешті, Угорщина.  Society for cultural 

and scientific progress in Eastern Europe, Budapest. Certificate for participation in scientific 

and professional Conference science without hongarie development in 21st – 2020.  

Budapest on30th August 2020. 

2. Сертифікат В2 (Англійська мова) № 4338 від 30.06.2020 року, Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка Центру іноземних мов. 

3.  Сертифікат Спілки автоматизаторів бізнесу «Бюджетування в прикладному 

рішенні BAS ERP , 27.02.2020 року, свідоцтво № BYERP20022705 (24 год.) 

Публікації: 

33 наукових, навчально-методичних праць за напрямом діяльності кафедри, у тому 

числі:  

15 наукові статті, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях за профілем діяльності кафедри,  

Монографії: 

1. Регулювання розвитку сфери побутових послуг на регіональному рівні: 

монографія.  Садєков А.А., Голобородько А. Ю. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2012. 

– 236 с. 

2. Потребительский рынок: проблемы инновационного развития: монография 

/Л. В. Фролова, А. Ю. Голобородько. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – с. 39-47.  
 


