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Оренбурзький сільськогосподарський інститут, спеціальність: бухгалтерський
облік і контроль у сільському господарстві (диплом В-І № 126360)
аспірантура Всеросійського науково дослідного інституту економіки праці та
1987-1990 р.
управління в сільському господарстві.
ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ:
Громадська організація «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча
2017
служба», 20.11.2017 р. – 20.12.2017 р. Довідка про проходження стажування №
2 від 22.12.2017 р.
Certificate about the international skills development ES № 6757/2021
05.07.2021 «Innovative form of modern education on the example of
2021
GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM platforms» 1,5 ESTS credits (45 hours),
th
th
28 of June - 5 of July 2021, Lublin, Republic of Poland.
Certificate about the international skills development ES № 6208/2021
07.06.2021 «Innovative methods of remore learning with using Zoom and Moodle
2021
platforms» 1,5 ESTS credits (45 hours), 10th-17th May 2021, Lublin, Republic of
Poland
НАУКОВИЙ СТУПЕНЬ:
кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.05 - економіка, планування і
1990 р.
організація управління народним господарством
ВЧЕНІ ЗВАННЯ:
доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного
2003
університету
професор з питань бухгалтерського обліку та оподаткування (12ПР № 007498
2011
від 23.12.2011)
1980 р.

АДМІНІСТРАТИВНА / НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
асистент кафедри економіки і організації Оренбурзького
1984
сільськогосподарського інституту
асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту
1990
сільськогосподарського машинобудування
доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського
2003
державного технічного університету
по теперішній час – професор кафедри бухгалтерського обліку
З 2007 по теперішній
Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. –
час
Центральноукраїнського національного технічного університету)
ДОДАТКОВА ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ:
Лектор- експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб"
Експерт- дорадник сільськогосподарської дорадчої служби
ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ:
Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України
УЧАСТЬ У ГРАНТАХ, ПРОЄКТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ:
науковий керівник НДР “Оптимізація облікової політики формування
01.09.2015-29.10.2015
собівартості продукції у цукроварінні за організаційними та методичними
р.
аспектами”(№ держреєстрації 0115 U003963)
01.10.2012-10.10.2018 науковий керівник НДР “Облікове забезпечення страхування в аграрній сфері”
р.
(№ держреєстрації 0112U006907)
01.01.2004–10.10.2018 науковий керівник НДР “Фінансове оздоровлення сільськогосподарських
р.
підприємств” (№ держреєстрації 0107U000001)
01.01.2019-01.01.2025 науковий керівник НДР «Розвиток функцій бухгалтерського обліку в сучасних
р.
умовах» № 0118U007187
ТРЕНІНГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
Громадська організація «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча
2017 р.
служба», тема: «Дослідження особливостей практики інформаційного
забезпечення формування податкової звітності»
2021 р.
1. Certificate about the international skills development ES № 6945/2021 19.07.2021

«Selection, preparation, and publication of scientific articles in scientific journals that
are indexed in Scopus and Web of Science databases» 1,5 ESTS credits (45
hours),12th of July - 19th of July 2021, Lublin, Republic of Poland.
2. Certificate about the international skills development ES № 6757/2021 05.07.2021
«Innovative form of modern education on the example of GOOGLE MEET, GOOGLE
CLASSROOM platforms» 1,5 ESTS credits (45 hours), 28th of June - 5th of July
2021, Lublin, Republic of Poland.
КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ:
Смірнова І.В. Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва. Дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський
2001
облік, аналіз та аудит. Харківська державна академія технології та організації харчування.Харків, 2001
Михайлицька Н.В. Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві.
2002
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Інститут аграрної економіки УААН.-Київ, 2002
Бегун А.П. Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій
діяльності підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
2006
за спеціальністю 05.13.22 – Управління програмами та проектами. Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського «ХАЇ».- Харків,2006
Смірнова Н.В. Облiк в ресторанному господарствi: органiзацiя i методика. Дисертація на
2006
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 –
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Національний аграрний університет. – Київ, 2006
Колос Н.М. Бухгалтерський облік у реалізації прав власників у сільському господарстві.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
2007
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
Національний аграрний університет. – Київ, 2007
Бурлака Ю.М. Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
2008
08.00.04- Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). .
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.-Київ, 2008
НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:
Грамота управління економіки Кіровоградської обласної державної
адміністрації нагороджується доцент кафедри бухгалтерського обліку
Кіровоградського національного технічного університету, кандидат
2007
економічних наук за вагомий внесок у підготовку кадрів для економіки області
та з нагоди п’ятдесятиріччя. Травень 2007 року, м. Кіровоград (Начальник
головного управління економіки Кіровоградської обласної державної
адміністрації Т. Головченко)
Грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету нагороджується
професор кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного
технічного університету кандидат економічних наук, за вагомий особистий
2009
внесок у розвиток вищої освіти і науки України, підготовку
висококваліфікованих фахівців для регіону, високий професіоналізм та з
нагоди 80-річчя від дня заснування Кіровоградського національного технічного
університету 13 квітня 2009 р.(Міський голова В. Пузаков)
Подяка Міністерства освіти і науки України професору кафедри
бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного
2017
університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну
діяльність (Міністр Л.М. Гриневич, м. Київ)
Грамота управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації нагороджується доцент кафедри бухгалтерського
обліку Центральноукраїнського національного технічного університету за
2019
багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки,
підготовку висококваліфікованих кадрів, високий професіоналізм, активну
громадську позицію та з нагоди Дня незалежності України. 25 липня 2019 р.
(Начальник управління В. Таборанський)
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