Автобіографія Денисова Олега Євгенійовича
Я, Денисов Олег Євгенійович, народився 30 грудня 1977 року у місті Калуші, Івано-Франківської обл. у
сім’ї інженерно-технічних працівників.
У 1984 році розпочав навчання у СШ № 7, а з 1987 р. продовжив навчання у СШ №6 м. Калуша, яку
закінчив з відзнакою у 1994 р.
У 1994 році вступив на 1 курс інженерно-економічного факультету НУ «Львівська політехніка», який
закінчив з відзнакою у 1999 р. та отримав диплом магістра за спеціальністю менеджера-економіста.
У 2011 р отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю економіка та управління
національним господарством на основі прилюдного захисту дисертації на тему «Державна стратегія
розвитку олігопольного ринку в Україні»
Мешкаю за адресою: м. Київ, пр. Г. Сталінграда 24
Моя трудова діяльність:
11.1998 по 06.1999 менеджер по маркетингу, ТзОВ «Світязь»
08.1999 по 09.1999 економіст з праці та планування, цех по виробництву двуокису кремнію, ВАТ
«Оріана», м. Калуш
09.1999 по 11.1999 заступник начальника відділу МТЗ, ВАТ «Оріана»
12.1999 по 10.2001 аспірантура з відривом від виробництва, НУ «Львівська політехніка»
11.2000 по 08.2002 заступник директора з економіки ТОВ «Нафта-Україна-Груп», м. Київ
09.2002 по 08 2003 старший викладач ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
09.2003 по 03.2005 заступник директора ТОВ «Нафтахім», м. Київ
04.2005 по 03.2009 заступник директора за сумісництвом ТОВ «Нафтахім», м. Київ
03.2005 по11.2006 старший викладач кафедри економіки підприємства ВНЗ «УЕП «КРОК»
11.2006 по 09.2014 старший викладач кафедри економіки підприємства, конкурентної політики та
інноваційного розвитку ВНЗ «УЕП «КРОК»
05.2009 по 05.2011 фінансовий директор за сумісництвом ТОВ «Завод Євротехнологія», м. Київ
06.2011 по теперішній час директор за сумісництвом ТОВ «НВП «Дельта», м. Київ
09.2014 по 08.2015 доцент кафедри економіки підприємства, конкурентної політики та інноваційного
розвитку ВНЗ «УЕП «КРОК»
08.2015 по 01.2017 доцент кафедри економіки та менеджменту підприємства, ВНЗ «УЕП «КРОК»
01.2017 по 04.2018 докторант відділу аспірантури та докторантури , ВНЗ «УЕП «КРОК»
04.2018 по теперішній час доцент кафедри міжнародних економічних відносин , ВНЗ «УЕП «КРОК»
Сімейний стан – одружений.
Дружина – Денисова Наталія Богданівна, 1981 р. н.
Донька – Денисова Ірина Олегівна, 2006 р. н.
Донька –Денисова Марія Олегівна, 2008 р. н.

