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кваліфікація згідно з документом про вищу 
освіту) 

Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, 1983 р., спеціальність – 
бухгалтерський облік у сільському господарстві, кваліфікація – економіст по бухгалтерському 
обліку в сільському господарстві 
Диплом з відзнакою  ИВ-І № 211366 
Дата видачі 31 липня 1983 року 

Науковий ступінь, шифр і найменування 
наукової спеціальності, тема дисертації, 
вчене звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно 

Доктор економічних наук  
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2010, 
Інститут аграрної економіки, м. Київ, тема дисертації: «Розвиток бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» 
Диплом ДД №008422  
Дата видачі 1 липня 2010 р. 
 
Професор за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит  
(за видами економічної діяльності) 
Атестат 12ПР №006410  
Дата видачі 20 січня 2011 р. 

Дата початку науково-педагогічного стажу 03.07.1989 р. 



та/або наукової роботи.  
Загальний науково-пед. стаж 32 роки 
Відомості про підвищення кваліфікації 
викладача (найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Вінницький національний  аграрний  університет, свідоцтво про навчання сільськогосподарського 
дорадника, кваліфікаційне свідоцтво дорадника від 27 червня 2020 р. 
«Сільськогосподарська дорадча діяльність (основи, використання інформаційних технологій, 
юридична, еокономічна, еколлогічна підготовки)» 

 Фонд державного майна України, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 13 
квітня 2020 р. 
Тема «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру посвідчення про підвищення 
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок від 12 жовтня 2018 р. 
Тема «Експертна грошова оцінка земельних ділянок» 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і 
семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою 
роботою студентів) 

Загальна кількість публікацій –  більше 100, у т.ч 10 статтей у Scopus та Web of Science. 
Відповідальний виконавець 2 науково-дослідних теми 
Участь у конференціях і семінарах: 
Взято участь в організації та проведенні 10 міжнародних науково-практичних конференцій. 
Участь у конференціях – з 2017 р. –13 тез. 

Участь у конференціях  1. Жук В.М. Нові тенденції в розвитку теорії бухгалтерського обліку. Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. – Львів: ЛНАУ, 2020. – 552 с. 
С. 308-312. 

2. Жук В.М. До питання «зникнення» бухгалтерської професії. Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі 
управління підприємством: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. 
Полтава, 31 березня 2020 року. Полтава, 2020. 478 с. С. 43-45. 

3. Жук В.М. Роль ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» у розвитку 
інституту публічних бухгалтерів. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та 
оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: 
матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16 квітня 2020 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю. С. 
Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С.  

4. В.М. Жук, Н.Л. Жук. Облікові гаранти сталості цифрової економіки. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та 



перспективи»: збірник наукових праць – Харків: ХНУБА, 2020 - 388 с. С. 373-374. 
5. Жук В.М. Бондар Ю.В. Обліково-інформаційні активи цифрової економіки та нові виклики 

для аудиту. Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези 
доповідей VІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-22 травня 2020 р. / за ред. 
І.О. Мельник та ін. Компʼютерний дизайн О. Буганов. – Миколаїв , 2020. – 409 с. С. 400-403. 

6. Sherstiuk O. The role of audit in information support optimization. Proceedings of the 1st 
International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, 
May 24, 2019 / [organizer] Ljubljana School of Business, co-organizer of the Conference Odesa 
Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, (Odesa, 
Ukraine); editors Lidija Weis, Viktor Koval. - Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. – 
P.138-140. 

7. Жук В.М. Ніхто, окрім бухгалтерів. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в 
умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. 
(10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. К.: НУБіП України, 2019.  С. 54-58. 

8. Жук В. М., Бездушна Ю.С. Соціально-економічна місія бухгалтерів у вирішенні «земельного 
питання» в Україні. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та  
перспективи / зб. наук. праць (12 квітня, 2019 р.) / наук.ред. В.С. Лукач. Ніжин, 2019. 294 с. С. 
47-50. 

9. Жук В. М. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення: перспективи та 
застереження в умовах вільного ринку. Міжнародна наукова конференція "Розвиток 
інтегрованої звітності підприємств" (4-5 жовтня 2019 року, м. Житомир). С. 228-230. 

10. Жук В.М. Місія національного інституту обліку щодо вдосконалення земельних відносин в 
Україні. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V 
міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня-01 червня 2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 32-34. 

11. Жук В.М. Обліково-аналітичні методи виявлення ризиків сталого розвитку 
сільськогосподарських підприємств: Тези міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: 
зб.матер.конференц.  Мелітополь. Видавничий дім Мелітопольської  міської друкарні, 2018. 
455 с. – С. 383 – 386. 

12. Жук В.М., Трачова Д.М. Концепція обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної 
політики: Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні 
проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»:зб.матер.конференц.  Мелітополь. 
Видавничий дім Мелітопольської  міської друкарні, 2018. 455 с. –   С. 386 – 389. 



13. Жук В.М. Облікове забезпечення розвитку сільських громад // Розвиток бухгалтерського 
обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції : 
збірник матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2017 р.; м. Київ) / Відпов. за 
вип. Ю.С. Бездушна. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. – С. 41-42. 

Керівництво аспірантами Федурцо Анастасія Олександрівна (17.09.2018 – 13.09.2022) 
Роздимаха Сергій Миколайович (14.09.2020 – 13.09.2024) 

Критерії згідно п. 30 Ліцензійних умов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17 
1) наявність за останні п’ять років 
наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних 
баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science Core Collection; 

1. Semenyshena N., Khorunzhak N., Adamyk O., Sadovska I., Nahirska K., Zhuk V. (2019) The 
Methodology for Calculating Baseline Indicators for Budgeting Expenditures of Budgetary 
Institutions: The Case of Ukraine. Intellectual Economics, Vol 13, No 1 (2019), 
DOI: https://doi.org/10.13165/IE-19-13-1-04 (Scopus) 

2. Sokil O., Zhuk V., Holub N., Levchenko O. (2019) Accounting and Analytical Methods for 
Identifying Risks of Agricultural Enterprises’ Sustainable Development. In Nadykto V. (eds) Modern 
Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations (pp. 561-569). Springer, 
Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_55 (Web of Science) 

3. Zhuk V. , Trachova D. , Sakhno L., Demchuk O. (2019) Accounting Essence of Amortization Policy. 
In Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations 
(pp. 583-592). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_57 (Web of 
Science) 

4. Zhuk V., Bezdushna Yu., Tyvonchuk S. Improvement of IFRS application policy in relation to land 
assets of agricultural enterprises. Independent Journal of Management & Production. Special Edition 
PDATU-2019, May-2019. 2019. Vol 10, No 7. pp. 702-724. 
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.889 (Web of Science) 

5. Lupenko I., Zhuk V. (2018) Land market and a village-keeping model of the agrarian system of 
Ukraine. In The Common Agricultural Policy of the European Union – The Present and the Future, 
Non-EU Member States Point of View (pp. 27-37), ed. M. Wigier, A. Kowalski, series "Monographs 
of Multi-Annual Programme” No 74.1, IAFE-NRI, Warsaw 2018. 
DOI: 10.30858/pw/9788376587448.2 (Web of Science) 

6. Sokil O., Zhuk V., Vasa L. (2018) Integral assessment of the sustainable development of agriculture 
in Ukraine. Economic Annals-ХХI, Vol. 170, Issue 3-4, 15-
21. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V170-03 (Scopus) 

7. Жук В. М., Шерстюк О. Л., Бездушна Ю. С. Основи обліково-інформаційного алгоритму 
розвитку сільських територіальних громад України. Збірник наукових праць «Фінансово-

https://doi.org/10.13165/IE-19-13-1-04
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_55
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_57
https://doi.org/10.21003/ea.V170-03


кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2020. Том 2, № 33. С. 117-129. 
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 
costs: the impact of accounting and analytical support on enterprises’ sustainable development in 
Germany and Ukraine. Economic Annals-XXI, 181(1-2), 124-136. 
DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V181-11 (Scopus) 

9. Zhuk, V., Zamula , I., Liudvenko, D., & Popko, Y. (2020). Development of non-financial reporting 
of agricultural enterprises of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific 
E-Journal, 6(4), 76-89. Retrieved from https://are-journal.com/index.php/are/article/view/365 (Web 
of Science) 

10. Zhuk V. M., Vasylishyn S. I., Utenkova K. O., Kovalova O. V., Yarova V. V., Skolotiy I. V., 
Kiryushina L. Yu. The accounting improvement of ecological activity and agroecosystems 
conservation. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11(1), Р. 209-217. DOI: 10.15421/2021_33 
(Web of Science) 

2) наявність не менше п’яти наукових 
публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових 
видань України  

1. Жук В.М., Мельник К.П. Теорія аудиту: «класичне ядро» та розвиток. Облік і фінанси. 2020. № 
4(90). С. 89-102. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-4(90)-89-102 

2. Жук В., Мельник К. Предмет аудиту: вдосконалення методології пізнання. Вісник 
Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 4. С. 150-168. 
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.04.150 

3. Жук В.М., Попко Є.Ю., Шендерівська Ю.Л. Бухгалтерський облік: перегляд предмету і назви 
професії. Облік і фінанси. 2020. № 1(87). С. 36-44. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-
1(87)-36-44 

4. Жук В., Бездушна Ю. Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському 
господарстві. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 68-76. 
DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/9 

5. Жук В. М., Бездушна Ю. С. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації 
національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України. Економіка АПК. 2019. № 4. 
С. 6-21. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904006 

6. Жук В. М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. 
№ 1(83). С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27 

7. Жук В. М. Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний 
аспект. Облік і фінанси. 2017. № 3(77). С. 169-179. 

8. Жук В. М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206931
https://doi.org/10.21003/ea.V181-11
https://are-journal.com/index.php/are/article/view/365
https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-4(90)-89-102
https://doi.org/10.35774/visnyk2020.04.150
https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020
https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/9
https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904006
https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27


теорія і практика. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-18. 
9. Жук В. М., Мельничук Б. В., Бездушна Ю. С. Проблеми реформування державної статистики 

України. Облік і фінанси. 2016. № 4 (74). С. 25-33. 
10. Zhuk V. The Influence of Institutional Changes on the Investment Attractiveness of the Agricultural 

Sector of Ukrainian Economy. ECONOMY and SOCIOLOGY. Chisinau, 2016. № 2. PP. 18-23. 
 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії; 

1. Стратегія розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів : колективна 
монографія \ За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К. : ННЦ ІАЕ, 2020. 184 с.Жук В. М. 
Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2018. 408 с. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій: Колективна монографія. За 
ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. 450 с. 

3. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та 
фінансової звітності: монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. К.: ДННУ «Акад. 
фін. управління», 2015. 400 с. 

4. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності : Колективна монографія / [В. М. Жук, Ю. С. 
Бездушна, Б. В. Мельничук та ін.]; За ред. В. М. Жука. К. : Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», 2015. 368 с. С. 57-65. 

4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 

Доктори наук – 6 осіб, кандидати наук – 17 осіб 

5) участь у міжнародних наукових 
проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”;  

1. Участь у конференції, м. Греція (Bezdushna Y., Zhuk V., Prodanchuk M., Popko E. Rationale of 
Management Principles of Providing Sustainable Development of Rural Territorial Communities.  
International conference on sustainable innovation and emerging trends in business and management 
(ICSIEM’20), september 14-15, 2020) 

8) виконання функцій наукового 
керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного 
до переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 

Керівник або відповідальний виконавець тем науково-дослідних робіт: 
1. “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення 

сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах” (2001-2005 р.р., номер державної 
реєстрації 0102U000267) 

2. “Науково-методологічні засади розвитку обліку, звітності та аудиту в умовах глобалізації” 
(2006-2010 р.р., номер державної реєстрації 0110U002923)  

3. «Розробити науково-методологічні засади обліково-аудиторського забезпечення 



наукового видання; 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» 

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

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 
працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої 

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



 

ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад); 

13) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування; 

1. Методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств : практичний посібник / [Стецюк Л. С., Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.] ; К. : 
ННЦ «ІАЕ», 2018. 44 с. 

2. Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості 
сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.] ; К. 
: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с. 

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. 

16) участь у професійних об’єднаннях за 
спеціальністю; 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

17) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років; 

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


