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ОСВІТА: 

1991-1996 Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціаліст, спеціальність 0608 
«Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»  

1996-1999 Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 
08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ: 

Квітень –травень 2019 
року 

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), First Certificate in English, Council of 
Europe Level B2. 
Certificate A8245589, 29.05.2019 

НАУКОВІ СТУПЕНІ: 

2002 кандидат економічних наук, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика  
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ  
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення методів обґрунтування розміру мінімальної 
заробітної плати» 

2013 доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)  
Тема дисертаційного дослідження: «Аудит в системі соціально-економічних відносин України» 

ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

2004 доцент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності 

2014 професор кафедри аудиту та оподаткування 

 

АДМІНІСТРАТИВНА / НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

1996-1998 Асистент кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобудування, м. Кіровоград, Україна 

1998-2001 Викладач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного 
технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2001-2002 Старший викладач  кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського 
державного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2002-2003 Старший викладач  кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності з виконанням обов’язків 
завідувача цієї кафедри Кіровоградського державного технічного університету, м. Кіровоград, 
Україна 

2003-2004 Доцент  кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності з виконанням обов’язків завідувача 
цієї кафедри Кіровоградського державного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2004-2013 Доцент  кафедри аудиту та оподаткування з виконанням обов’язків завідувача цієї кафедри  
Кіровоградського національного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2013-2015 Професор кафедри аудиту та оподаткування з виконанням обов’язків завідувача цієї кафедри 
Кіровоградського національного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

2015-жовтень Завідувач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського (Центральноукраїнського) 
національного технічного університету, м. Кіровоград, Україна 

1 листопада 2018 –  
30 червня 2021 

Декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного 
університету, м. Кропивницький, Україна. 

З 1 липня 2021 по 
теперішній час 

Декан економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету, 
м. Кропивницький, Україна  

ДОДАТКОВА ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ: 

З 2014 року по 
теперішній час 

Сертифікований аудит України (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 102627) 

З вересня 2019 року по 
теперішній час  

Тренер для майбутніх експертів з акредитації освітніх програм, Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 

З жовтня 2019 року по 
теперішній час  

Експерт з акредитації освітніх програм зі спеціальності 051 «Економіка», Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069865500
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З листопада 2019 року 
по теперішній час  

Заступник голови галузевої експертної ради (ГЕР) 07 «Управління та адміністрування», Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

З квітня 2020 року Зовнішній експерт Національного фонду досліджень України за спеціальностями: 08.00.09 - 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 08.00.03 – економіка і управління національним 
господарством, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика  

З березня 2020 року  Зовнішній експерт для  Організацій ЄС на платформі Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).  
ID експерта: EX2020D384379. 

З червня 2020 року по 
2021 рік  

Експерт Програмного комітету України, відповідального за моніторинг виконання рамкової програми 
ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» - «Малі та середні підприємства. Доступ до 
фінансових ризиків» (Configuration ‘SMEs and Access to Risk Finance’) 

З 2020 року по 
теперішній час 

Тренер сертифікованої програм післядипломного навчання «Управління в українських органах 
місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг 
громадян» в рамках програми “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Модуль 5 «Стратегічне планування як інструмент 
управління розвитком громади».  

З червня 2021 року по 
теперішній час   

Член Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Управлінні 
Східного офісу Державної аудиторської служби в Кіровоградській області  

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: 

З 2018 року по 
теперішній час 

Член Аудиторської палати України  
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансів Агропромислового комплексу України   

З 2021 року по 
теперішній час 

Член Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України  

Додатковий досвід роботи в сфері аудиту, обліку та оподаткування: 

1995-2014 Асистент аудитора 
Аудиторська фірма «Дункан-Аудит» ТОВ (м. Кіровоград, Україна) 

2014-квітень 2017  Особа, відповідальна за внутрішню систему забезпечення якості  
Аудиторська фірма «Дункан-Аудит» ТОВ (м. Кіровоград, Україна) 

ДОДАТКОВА НАУКОВА АКТИВНІСТЬ: 

З 2012 року по 
теперішній час 

Член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного 
університету по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 
спеціальностей: 08.00.03 – економіка і управління національним господарством;  08.00.07 – 
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 

З 2014 року по 
теперішній час 

Головний редактор (2014-2018), заступник головного редактора (2019-по теперішній час) фахового 
збірнику «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки», 
який в 2018 році було перейменовано на «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні 
науки». Збірник включений до переліку фахових видань України, категорія «Б», й представлено в 
таких міжнародних наукометричних базах, бібліотеках та депозитаріях: Central and Eastern 
European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Periodical Directory, ResearchBib, Index Copernicus etc.  
http://economics.kntu.kr.ua   

З 2017 року по 
теперішній час  

Член редакційної колегії наукового журналу “Innovative Economics and Management” (Грузія, Батумі, 
Національний Інститут Економічний досліджень та Батумський Учбовий інститут навігації)  
 http://iem.ge/ojs/index.php/journal/team   

З 2019 року по 
теперішній час 

Член редакційної колегії наукового журналу “Journal of Perspectives on Financing and Regional 
Development” (Індонезія, Universitas Jambi)  
https://online-journal.unja.ac.id/JES/about . 

З 2020 року по 
теперішній час 

Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія «Економіка та 
підприємництво». Журнал включений до переліку фахових видань України,  категорія «Б» й 
представлено в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus  
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/en/editorial-board  

УЧАСТЬ У ГРАНТАХ, ПРОЄКТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ: 

2005-2007 Відповідальний виконавець, госпдоговірна науково-дослідна робота «Планування та 
адміністрування податкових надходжень» (номер державної реєстрації 0206U004428), яка 
виконувалася  на замовлення Кіровоградської облдержадміністрації. Обсяг фінансування 59.0 
тис.грн. Термін виконання: 1.01.2005-31.12.2007  

2009 Співвиконавець, госпдоговірна науково-дослідна робота «Впровадження та фінансування 
енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості» (реєстраційний 
номер №51Г109), яка виконувалася у відповідності з отриманим грантом Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та обласної Ради. Обсяг фінансування 15,0 тис.грн. Термін виконання: 
1.03.2009-30.04.2009. 

2017 Відповідальний виконавець, госпдоговірна науково-дослідна робота «Оподаткування та державна 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» (№ 
державної реєстрації 0117U001288) згідно з договором між Центральноукраїнським національним 
технічним університетом та Громадською організацією «Кіровоградська обласна рада 

http://economics.kntu.kr.ua/
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сільськогосподарських підприємств». Обсяг фінансування 30,0 тис.грн. Термін виконання: 
1.03.2017-30.04.2017. 

2017-2019 Старший 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  

2019 Старший науковий співробітник, науково-дослідні роботи «Аналіз і прогноз демографічної ситуації в 
Кіровоградській області на період до 2030 року» (Договір від 12.06.2019 р.№ 39.119), «Аналіз 
забезпеченості трудовими ресурсами Кіровоградської області та шляхи збалансування трудового 
потенціалу і потреб регіонального ринку праці на період до 2030 року» (договір  від 18.06.2019 р. № 
39.219). Робота виконувалася в рамках участі в робочій групі, відповідальної за розробку Стратегії 
розвитку Кіровоградського регіону на період 2021-2027 рр.  

З 2019 року по 
теперішній час  

Участь у проекті “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID),  в співробітництві з Cracow University of Economics, Malopolska 
School of Public Administration (MSAP). 

З 2020 року 
дотеперішній час  

Участь в проєкті (член робочої групи від ЦНТУ) - “Ініціатива академічної доброчесності та якості 
освіти” (Academic IQ), Американські Ради з міжнародної освіти, Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти, Міністерство освіти і науки України. 

2021 рік  Участь в програмі-тренінгу для адміністраторів закладів вищої освіти України (Training for Higher 
Education Administrators in Ukraine - THEA Ukraine), яка фінансується German Federal Ministry of 
Education and Research, German Academic Exchange Service (DAAD) 

ТРЕНІНГИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

Квітень 2019 року Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в рамках проектів «Формування 
мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб 
забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіти», Київ, Україна (3 квітня 2019) 

Вересень 2019 року Участь в тренінгу для підготовки тренерів в рамках програми “Ukraine’s New Accreditation System: 
Building on UK Best Practice Train the Trainers Programme” (10-13 вересня 2019), British Council, 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Київ, Україна 

Грудень 2019 року  Участь в тренінгу “Horizon 2020 Proposal Writing Camp” в рамках програм EC EU Eastern Partnership 
Countries (EaP), Київ, Україна (16-18 грудня 2019) 

Січень, квітень 2020 
року  

Участь у проекті “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) в співробітництві з 
Cracow University of Economics, Malopolska School of Public Administration (MSAP). Тренінги з 
підготовки тренерів сертифікованої програм післядипломного навчання «Управління в українських 
органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних 
послуг громадян» за програмою DOBRE (25-28 січня 2020; 01 - 08 квітня 2021) 

Листопад 2020, 
Квітень 2021   

Участь в тренінгах «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти» 
(23-27 листопада 2020 року), «Робота з даними та напрацювання стратегій для посилення 
академічної доброчесності та якості» (6-8 квітня, 13-14 квітня 2021 року)     
Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” (Academic IQ), Американські Ради з 
міжнародної освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Міністерство освіти і 
науки України. 

Грудень 2020 Участь в тренінгу “Ukraine’s New Accreditation System: Building on UK Best Practice. Train the Trainers 
Session: Advanced” (7-8 грудня 2020), Quality Assurance Agency, United Kingdom, British Council, 
National Agency for Higher Education Quality Assurance, Київ, Україна 

Липень 2021  Участь в тренінгу “Online Proposal Writing Camps for Horizon Europe” в рамках програм EC EU Eastern 
Partnership Countries (EaP) (12-16 липня 2021) 

Березень, Травень, 
Вересень 2021  

Участь в воркшопах (1-5 березня 2021; 17-21 травня 2021; 31 серпня – 3 вересня 2021) в рамках 
програми-тренінгу для адміністраторів закладів вищої освіти України (THEA Ukraine), яка 
фінансується German Federal Ministry of Education and Research, German Academic Exchange Service 
(DAAD)   

КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ: 

2016 Андрощук І. І. Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі аудиторських 
послуг. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
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