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ОСВІТА: 

1991-1996 Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціаліст, спеціальність 0608 
«Облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (диплом з відзнакою)  

1998-2002 Аспірантура Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ), спеціальність 08.07.02 - економіка сільського 
господарства і АПК 

НАУКОВІ СТУПЕНІ: 

2003 Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК, 
Інститут аграрної економіки УААН, м. Київ 
Тема дисертаційного дослідження: «Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції» 
(Doctor of Philosophy – 2009 р.) 

ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

2005 Доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності 

 

АДМІНІСТРАТИВНА / НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

1996-2003 Асистент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування (з 20.01.1999 р. - Кіровоградського державного технічного 
університету), м. Кіровоград, Україна 

2003-2004 Старший викладач  кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського 
державного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2004-2018 Доцент  кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності (з 20.09.2005 р. - аудиту та 
оподаткування)  Кіровоградського національного технічного університету (з 20.04.2017 р. - 
Центральноукраїнського національного технічного університету), м. Кіровоград (з 14.07.2016 р. – 
м. Кропивницький), Україна 

З 2018 по теперішній 
час 

Доцент  кафедри аудиту та оподаткування, заступник декана  факультету обліку та фінансів (з 
01.07.2021 р. - економічного факультету) з профорієнтаційної роботи, Центральноукраїнський 
національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна. 

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: 

З 2018 року по 
теперішній час 

Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів Агропромислового комплексу України  
(довідка № 02-11/12 від 11.12.2018 р.) 

УЧАСТЬ У ГРАНТАХ, ПРОЄКТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ: 

1998-2002 Виконавець, держбюджетна науково-технічна програма «Трансформування організаційно-економічних 
відносин до соціально орієнтованих ринкових умов в АПК», тема «Теоретичні та методологічні основи 
ціноутворення на продукцію АПК, стратегія розвитку та механізм функціонування інфраструктури 
ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в умовах ринкових відносин» 
(№ держреєстрації 0102U000264). Робота виконувалася у відділенні ціноутворення та інфраструктури 
ринку Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ) 

2002-2020 Виконавець, наукова тема «Формування довгострокової програми розвитку системи управління в 
галузях промисловості (на прикладі олійно-жирової промисловості)» (№ держреєстрації 0106U002964). 
Термін виконання: 01.2002-12.2020 рр. Робота виконувалася у Кіровоградському (з 2017 р. – 
Центральноукраїнському) державному (з 2004 р. – національному) технічному університеті 

2004-2020 Виконавець, наукова тема «Формування наукових основ розвитку системи національного фінансового 
контролю в Україні» (№ держреєстрації 0106U000978). Термін виконання: 09.04-12.20. Робота 
виконувалася у Кіровоградському (з 2017 р. – Центральноукраїнському) національному технічному 
університеті 

2005-2007 Виконавець, госпдоговірна науково-дослідна робота «Планування та адміністрування податкових 
надходжень» (№ держреєстрації 0206U004428), яка виконувалася  на замовлення Кіровоградської 
облдержадміністрації. Обсяг фінансування - 59.0 тис.грн. Термін виконання: 01.2005-12.2007. Робота 
виконувалася у Кіровоградському державному (з 2004 р. – національному) технічному університеті 

2006-2010 Виконавець, науково-дослідна робота по завданню № 44.02-017 «Розробити пропозиції по підвищенню 
економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в умовах застосування 
ресурсоощадливих технологій» (№ держреєстрації 0107U011322). Робота виконувалася у 
Кіровоградському інституті агропромислового виробництва УААН (за контрактом з Інститутом аграрної 
економіки УААН, м. Київ) 

2010-2025 Виконавець, наукова тема «Обліково-інформаційне забезпечення податкових відносин» 
(№ держреєстрації 0119U000472). Термін виконання: 05.2010-12.2025. Робота виконується у 
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Кіровоградському державному (з 2004 р. – національному) технічному університеті (з 2017 р. – 
Центральноукраїнський національний технічний університет) 

2014-2025 Виконавець, наукова тема «Податкове планування та адміністрування як складова державної та 
регіональної політики соціально-економічного розвитку» (№ держреєстрації 0115U006031). Термін 
виконання: 01.2014-12.2025 рр. Робота виконується у Кіровоградському (з 2017 р. – 
Центральноукраїнському) національному технічному університеті  

2017 Виконавець, госпдоговірна науково-дослідна робота «Оподаткування та державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» (№ держреєстрації 
0117U001288) згідно з договором між Центральноукраїнським національним технічним університетом 
та Громадською організацією «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств». 
Обсяг фінансування 30,0 тис.грн. Термін виконання: 03.2017-04.2017. Робота виконувалася у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті 

2018 Виконавець, науково-дослідна робота  «Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі 
соціальних, гуманітарних та природничих наук в аграрному вищому навчальному закладі» 
(№ держреєстрації 0116U003209) (досліджено інструменти податкового регулювання як засіб 
стимулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання). Термін виконання: 2018 р. Робота 
виконувалася в Уманському національному університеті садівництва, м. Умань 

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

2004 Київський національний економічний університет МОН України (свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК №193354 від 26.10.2004 р.) 

2008 Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук, листопад 
2008 р. 

2013 ТОВ Аудиторська фірма «Дункан-Аудит», довідка №137 від 28.06.2013 р. 

2018 ТОВ Аудиторська фірма «Дункан-Аудит», довідка №131 від 15.06.2018 р.  

2021  University of Economy in Bydgoszcz (WSG university) (Університет економіки) (м. Бидгощ, Польща) з 
05.07.2021 р. по 15.08.2021 р. Міжнародне стажування для викладачів партнерських навчальних 
закладів на тему «European and Polish higher education systems: practice, experience and innovative 
learning methods» («Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні 
методи навчання»). Диплом № 38/10705, додаток до диплому № 38/10705 від 15.08.2021 р., 
6 кредитів ЄКТС (180 годин); 

 The Academy of Management and Administration in Opole (Вища школа управління та адміністрування 
в Ополе) (м. Ополе, Польща), 08.04.2021 р., Scientific and Methodical Seminar «Social and Digital 
Transformation: Interdisciplinary Approach» (науково-методичний семінар «Соціальна та цифрова 
трансформація: міждисциплінарний підхід»). Сертифікат від 08.04.2021 р., 0,15 кредита ЄКТС 
(5 годин); 

 Державний університет інфраструктури та технологій з 13.05.2021 р. по 20.05.2021 р. Підвищення 
кваліфікації в рамках проекту Erasmus+ за програмою на тему «Інжиніринг криз та ризиків у сфері 
транспортних послуг» № 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP. Сертифікат про підвищення 
кваліфікації №0057 від 20.05.2021 р., 2 кредити ЄКТС (60 годин); 

 Український католицький університет з 14.06.2021 р. по 24.06.2021 р. Підвищення кваліфікації за 
програмою на тему «Суспільно орієнтоване навчання». Сертифікат про підвищення кваліфікації 
ПК №21-8 від 26.03.2021 р., 1,5 кредита ЄКТС (45 годин) 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТОМ, ЯКИЙ ЗАЙНЯВ ПРИЗОВЕ МІСЦЕ НА І АБО ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ / ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ: 

2015-2016 Керівництво  студенткою Федоровою А.О., яка отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності 
«Гроші, фінанси і кредит» у 2015/2016 навчального року (тема роботи – «Механізм оподаткування 
фермерських господарств та його вплив на фінансово-господарську діяльність»), 25 березня 2016 р., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

2017-2018 Керівництво  студенткою Святун Д.О., яка зайняла призове місце на І етапі та у ІІ турі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту» 2017/2018 навчального року, 
отримала спеціальний диплом «За найкраще знання Міжнародних стандартів аудиту у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту» 2017-2018 
навчального року серед закладів вищої освіти», 27 квітня 2018 р., Миколаївський національний 
аграрний університет, м. Миколаїв 

2018-2019  Керівництво  студенткою Владикою М.І., яка отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу бакалаврських та магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 
«Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у 2018/2019 навчальному 
році, 22 листопада 2018 року, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир; 

 Керівництво  студенткою Бандюк А.М, яка зайняла призове місце на І етапі та у ІІ турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту» 2018/2019 
навчального року, отримала спеціальний диплом «За структурність і логічність висновків до 
завдання у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика 



аудиту» 2018-2019 навчального року серед закладів вищої освіти», 10 квітня 2019 р., 
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв; 

 Керівництво  студенткою Курмаз К.К., яка зайняла призове місце на І етапі та прийняла участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система 
України» у 2018/2019 навчальному році, 10-12 квітня 2019 року, Тернопільський національний 
економічний університет, м. Тернопіль 

2020-2021 Керівництво студенткою Коряк А.С., яка отримала диплом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року зі спеціалізації «Економіка бізнесу» (тема 
роботи – «Оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу»), 21 квітня 
2021 року, Поліський національний університет, м. Житомир 

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ: 
2014-2018 Наукове консультування ТОВ «Зірка Нібас» (м. Кропивницький) на громадських засадах протягом 2014-

2018 рр. На безоплатних умовах здійснювалось наукове консультування з питань організації 
бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Довідка № 54/1-06 від 15.06.2018 р. 

2018-2021 Наукове консультування ТОВ «ТОП ТРАК ТАЕРС» (м. Кропивницький) з питань організації обліку, 
економічного аналізу та податкового планування протягом 2018-2021 рр. Довідка № 62/15-06 від 
15.06.2021 р. 

НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ: 

2003 Подяка за зайняття заохочувальних місць (3 місце) в конкурсі «Кращий викладач навчального року» та 
«Кращий наставник академічної групи» (Кіровоградський державний технічний університет 
(м. Кіровоград), наказ № 131-к від 17.07.2003 р.) 

2011  Подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах 
міста Кіровограда (Кіровоградський національний технічний університет (м. Кіровоград), наказ 
№ 249-к від 27.10.2011 р.); 

 Подяка за активну участь у засіданні круглого столу «Контроль, планування та адміністрування 
податкових надходжень до бюджетів різних рівнів в умовах податкового кодексу України» 
(Кіровоградський національний технічний університет (м. Кіровоград), 23 листопада 2011 р.) 

2012 Грамота за активну участь у проведенні заходів «Дня науки - 2012» (Кіровоградський національний 
технічний університет (м. Кіровоград), наказ від 18.05.2012 р. № 20-04) 

2013 Подяка за активну участь у проведенні заходів «Дня науки - 2013» (Кіровоградський національний 
технічний університет (м. Кіровоград), наказ від 18.05.2013 р. № 22-04) 

2015 Подяка за активну участь в організації та проведенні заходів «Дня науки - 2015» (Кіровоградський 
національний технічний університет (м. Кіровоград), наказ № 21-01 від 18.05.2015 р.) 

2018 Подяка за підготовку студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і 
методика аудиту», 27 квітня 2018 р., Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв) 

2019  Подяка за підготовку студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація 
і методика аудиту», 10 квітня 2019 р., Миколаївський національний аграрний університет 
(м. Миколаїв); 

 Грамота за результатами роботи приймальної комісії у 2019 р. (Центральноукраїнський 
національний технічний університет (м. Кропивницький), наказ № 233-05 від 26.09.2019 р.) 

2021 Подяка «За високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної 
науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 
навчальному році зі спеціалізації «Економіка бізнесу»», 21 квітня 2021 р., Поліський національний 
університет (м. Житомир) 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

понад 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч.: 
12 колективних монографій, в т.ч. 1 зарубіжна колективна монографія, підготовлена у співавторстві з науково-

педагогічними працівниками ВНЗ Словенії та Польщі; 
1 підручник, рекомендований МОН України; 
1 навчальний посібник, рекомендований вченою радою ЗВО України; 
1 практичний посібник, рекомендований науково-технічною радою регіонального підрозділу УААН; 
понад 40 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України та в наукових журналах інших держав; 
понад 65 апробаційних, науково-популярних, консультаційних (дорадчих), науково-експертних публікацій з наукової та 

професійної тематики 

 


