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Посада. Доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2018), доцент (2012), доктор історичних наук (2014). 

У 1998 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Потому перебував в аспірантурі, спеціалізувався по 

кафедрі давньої та нової історії України, у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію 

(«М.П. Дашеквич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого»). Одночасно 

почав викладацьку діяльність: викладав історію України, історію держави та права 

України та зарубіжних країн, історію економіки та економічної думки, історію архівної 

справи в Україні, основи ораторського мистецтва та ряд інших дисциплін у різних 

навчальних закладах Києва. У 2012 р. було присвоєно вчене звання доцента. У 2013 р. в 

спеціалізованій вченій раді Д 26.001.20 історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію («Київській 

комерційний інститут (1906 – 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті 

інтелектуальної, економічної та політичної історії України») і в 2014 р. було присвоєно 

науковий ступінь доктор історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України). 

Сфера наукових інтересів: історія України XIX – початку XX ст., економічна 

історія України, військова історія України, персоналістика, історія вищої освіти в Україні 

XIX – початку XX ст., студентські організації та рухи в Києві початку XX ст. 

Автор понад 100 наукових публікацій. 
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