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DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206931 (Web of Science)
8. Sokil, O., Zvezdov, D., Zhuk, V., Kucherkova, S., & Sakhno, L. (2020). Social and environmental
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DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/9
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міжнародної категорії”;
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та
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керівника
або
відповідального 1. “Формування
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реєстрації 0102U000267)
головного редактора/члена редакційної
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до переліку наукових фахових видань
(2006-2010 р.р., номер державної реєстрації 0110U002923)
України, або іноземного рецензованого 3. «Розробити
науково-методологічні
засади
обліково-аудиторського
забезпечення

наукового видання;

10) організаційна робота у закладах освіти
на посадах
керівника (заступника
керівника) закладу освіти/…/кафедри або
іншого відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу
…

конкурентоспроможного аграрного виробництва» (2010-2015 р.р., номер державної
реєстрації 0111U000207),
4. «Науково-методичне забезпечення аудиту сільськогосподарських підприємств» (2019 р.,
номер державної реєстрації 0119U001116).
5. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського
обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки (2016-2020 р.р.,
номер державної реєстрації 0116U000196)
6. «Розробка системи науково-методичного та інформаційно-консультаційного забезпечення
діяльності економічних служб підприємств АПК (2016-2018 р.р. номер державної реєстрації
0116U000195)
7. «Розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-інформаційного
забезпечення сільськогосподарських підприємств та сільських територій» (2018-2020 р.р.
номер державної реєстрації 0119U001115)
8. «Науково-методичне забезпечення обліку та аналізу процесів комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності в аграрній сфері» (2020 р., номер державної реєстрації
0120U000063)
9. «Теоретико-методологічні засади трансформації обліку, оподаткування, звітності й аудиту
аграрного підприємництва та сільського самоврядування на вимоги Цілей сталого розвитку»
( 2021-2023 р.р., номер державної реєстрації 0121U108396)
10. «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних
бухгалтерів в умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» ( 2021-2023
р.р., номер державної реєстрації 0121U108393)
Головний редактор наукового видання
Наукове фахове видання (категорія Б) «Облік і фінанси»
Завідувач відділу методології бухгалтерського обліку та аудиту ННЦ «Інститут аграрної
економіки»
Академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних
наук України
Віце президент Національної академії аграрних наук України

11)
участь
в
атестації
наукових Член спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут
працівників як офіційного опонента або аграрної економіки»
члена постійної спеціалізованої вченої Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (постійно)

ради
(не
менше
трьох
спеціалізованих вчених рад);

разових

13)
наявність
виданих
навчально- 1. Методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських
методичних посібників/посібників для
підприємств : практичний посібник / [Стецюк Л. С., Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.] ; К. :
самостійної
роботи
студентів
та
ННЦ «ІАЕ», 2018. 44 с.
дистанційного
навчання,
конспектів 2. Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості
лекцій/практикумів/методичних
сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.] ; К.
вказівок/рекомендацій
загальною
: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.
кількістю три найменування;
3. Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних
громад / [Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
16) участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю;
17) досвід практичної роботи
спеціальністю не менше п’яти років;

за 1. Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки»
2. ТОВ «Міжнародний інститут аудиту»
3. ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки»

