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Тема дисертації «Становлення та розвиток інституту президентства в
Україні (1991 – 2006 рр.): історичний аспект»
Наукові інтереси: дослідження історії незалежної України, внутрішня та
зовнішня політика, діяльність органів державної влади. Також у сфері інтересів
сучасна українська культура, релігійно-церковне життя, питання української
діаспори.
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