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ОСВІТА: 

1997-2002 Кіровоградський державний технічний університет, магістр, спеціальність «Облік і аудит»  

1999-2001 
Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права ім.. М.П. Сая, молодший спеціаліст-
юрист, спеціальність 0601 «Право» 5060101 «Правознавство» 

2002-2005 
Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.06.04 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ: 

2018 Посвідчення про вільне володіння державною мовою (№ 1594 від 06.06.2018 р.) 

НАУКОВІ СТУПЕНІ: 

2008 

кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
видами економічної діяльності)  
Одеський державний економічний університет, м. Одеса 
Тема дисертаційного дослідження: «Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління 
хлібопекарними підприємствами» 

ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

2010 доцент кафедри аудиту та оподаткування 

 

АДМІНІСТРАТИВНА / НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

2002-2008 
Асистент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного 
(національного) технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2008 по теперішній час  
Доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Центральноукраїнського 
(Кіровоградського) національного (державного) технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

ДОДАТКОВА ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ: 

З 2010 року по 
теперішній час  

Науковий керівник секцій економічного відділення Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді (м. Кіровоград, Україна) 

З 2015 року по 
теперішній час 

Експерт з питань апеляції Обласної олімпіади з економіки учнів старших класів (м. Кіровоград, 
Україна) 

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: 

З 2018 року по 
теперішній час 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансів Агропромислового комплексу України   

Додатковий досвід роботи в сфері аудиту, обліку та оподаткування: 

2002-2017 Бухгалтер-експерт Аудиторська фірма «Дункан-аудит» ТОВ (м. Кіровоград, Україна)  

УЧАСТЬ У ГРАНТАХ, ПРОЄКТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ: 

2019 

Науковий співробітник, ІІ етап держбюджетної науково-дослідної роботи 38Б117 «Розвиток 
інноваційно-інтегрованих структур як фактор національної безпеки в умовах соціально-економічної 
нестабільності» (2017-2019 рр., № номер державної реєстрації 0117U001101), яка виконується 
Центральноукраїнським національним технічним університетом  

ТРЕНІНГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

08.01.2020-15.01.2020 
Курси підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 
навчальною програмою «Використання ділових ігор в навчальному процесі», Полтавський 
університет економіки і торгівлі, (тривалість – 45 годин). Сертифікат ПК 01597997\00009-2020 

07.12.2020-17.12.2020 
Методичний семінар в системі дистанційної освіти та впровадження університетської системи 
забезпечення академічної доброчесності, ЦНТУ, (тривалість 30 годин). Довідка № 36 за Рішенням 
Вченої ради ЦНТУ за № 4 від 21.12.2020 р. 

08.02.2021-12.02.2021 

Курси підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за 
навчальною програмою «Основи інклюзії. Створення індивідуального освітнього середовища дитини з 
особливими освітніми потребами», Полтавський університет економіки і торгівлі, (тривалість – 30 
годин, 1 кредит ЄКТС). Сертифікат ПК 01597997\00093-2021 

22.04.2021-23.04.2021 
Науково-практичний семінар «Медіаграмотність та Інтернет-безпека школярів та студентів», 
Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету «Україна», (тривалість – 10 годин) 

ІНОЗЕМНЕ СТАЖУВАННЯ: 
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02.07.2020-06.08.2020 

Стажування в Академії економіки і педагогіки (Akademie Ekonomiky A Pedagogiky) та Науковому центрі 
інноваційних досліджень (Scientific Center of Innovative Researches) на тему: «Розвиток обліку, аудиту 
та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» («Development 
of Accounting, Auditing and Taxation in the Conditions of Innovative Transformation of Socio-economic 
Systems»), м. Прага, Чеська Республіка (Prague, Czech Repablic). Тривалість обсягом 5 кредитів (total 
5 ECTS). Сertificate № SCIR-2020-0100 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ОПАНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ: 

2013-2015 Офіційний опонент 3 дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) 

НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ: 

2013 Переможець у номінації «Кращий науковець» в Обласному конкурсі «Молода людина року» 

2019 
Лауреат обласної премії Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської 
обласної ради 

2020 Подяка Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації  

2020 Подяку Департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації  

2021 
Лауреат обласної премії Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської 
обласної ради 

2021 Почесна грамота Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Публікації: 

понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч.: 
15 колективних монографій, в т.ч. 7 зарубіжних колективних монографій; 
1 підручник, рекомендований МОН України; 
1 навчальний посібник, рекомендований вченими радами ЗВО України; 
1 наукова стаття, опублікована у наукових журналах, що входять до міжнародних баз Scopus/Web of Science; 
4 наукові статті, опублікованих в наукових журналах інших держав. 

 


