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12) Шерстюк О.Л. Аспекти формування фінансової інформації. Economy and Society: modern
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євроінтеграційних процесів : IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ
ім. Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (Київ,
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інформації. Міжнародний досвід інвестиційної діяльності та його адаптація в Україні :
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законодавстві України" 18.04.2019. Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019. С.
31-33.

24) 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 /
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Житомир, 2016. Вип. 2–3(35). С. 459–471.
4) Шерстюк О.Л. Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації за результатами
аудиту. Статистика України. 2016. № 3(74). С. 65–71.
5) Шерстюк О.Л. Середовище аудиту фінансової інформації. Вісник Волинського інституту
економіки та менеджменту. 2016. Вип. 15. С. 334–341.
6) Шерстюк О.Л. Елементи якості аудиту фінансової інформації. Причорноморські економічні
студії. 2016. Вип. 4. С. 104–108.
7) Шерстюк О.Л. Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні
відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8. Ч. 2. С. 117–123.
8) Шерстюк О.Л. Забезпечення упевненості користувачів фінансової інформації за результатами
аудиту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016.
Вип. 18. Ч. 2. С. 185–188.
9) Шерстюк О.Л. Визначення критеріїв якості аудиту фінансової інформації. Економічний вісник
Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 3(03). С. 144–147.
10) Шерстюк О.Л. Ідентифікація та аспекти імплементації принципів аудиту фінансової інформації.
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія
«Економіка і управління» : зб. наук. праць / редкол.: Н.І. Богомолова [та ін.]. Київ, 2016. Вип. 37.
С. 281–290.
11) Шерстюк О.Л. Критерії, елементи та види упевненості користувачів фінансової інформації.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 2016. №3 (227). С. 97–101.
12) Шерстюк О.Л. Методика оцінювання ресурсного забезпечення процесів аудиту фінансової
інформації [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2016. №5. Режим доступу:

http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/81.pdf (10.03.2018). (0,43 д.а.)
13) Шерстюк О.Л. Критерії вибору аудиторських процедур [Електронний ресурс]. Східна Європа:
економіка, бізнес та управління. 2016. №2. Режим доступу: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/2_2016/55.pdf (10.03.2018).
14) Bardash S.V., Sherstiuk O.L. Expectations of users of results of the financial information audit. Збірник
наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія
«Економіка і управління» : зб. наук. праць / редкол.: Н.І. Богомолова [та ін.]. 2017. Вип. 39. С.
157–168.
15) Шерстюк О.Л. Функціональна характеристика центрів професійної відповідальності в аудиті
фінансової інформації. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 2(58). С. 281–290.
16) Шерстюк О.Л. Аудиторський аспект ідентифікації фінансової інформації. Науковий вісник
Чернівецького університету. Економіка. Чернівці: Чернівецький національний університет : зб.
наук. праць / редкол.: Р.Р. Білоскурський [та ін.]. 2017. Вип. 786. С. 83–90.
17) Шерстюк О.Л. Аудит у реалізації інтересів користувачів фінансової інформації. Економіка.
Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №5. С.118-125.
18) Шерстюк О.Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності.
Економіка, управління та адміністрування. – 2020. - №1(91). – с. 88 – 95.
19) Шерстюк О.Л. Обліковий підхід до формування інформації інтегрованої звітності / О.Л. Шерстюк
// Міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу». – 2019. – №3. C. 75-81.
3) наявність виданого підручника 1. Шерстюк О.Л. Аудит фінансової інформації : монографія / О.Л. Шерстюк. К. : Національний науковий
чи навчального посібника або центр «Інститут аграрної економіки», 2017. 512 с.
монографії;
2. Шерстюк О.Л. Ідентифікація фінансової інформації в контексті сучасних трендів розвитку бізнесу /
О.Л. Шерстюк // Modern Tendencies in usiness and Public Sector : Monograph / Edited by Olexandr
Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Opole, Poland, 2016. Р. 174–180.
3. Бардаш С.В., Шерстюк О.Л. Оцінка реагування системи внутрішнього контролю на відхилення,
виявлені зовнішнім аудитором. Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи :
кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. Харків, 2015. С. 22–41.
4. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш,
К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, В.П. Белякова, В.П. Міняйло ; за ред. Є.В. Мниха. К. : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2015. 416 с.
5. Прийняття рішень в аналізі та контролі капіталу торговельних підприємств : монографія / А.Д. Бутко,
О.Л. Шерстюк, А.М. Пташник та ін. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 276 с.
6. Жук В. М. та ін. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій : Колективна
монографія \ За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. 450 с.
7. Шерстюк О.Л. Аудит державних фінансів : навч. посіб. К. : КНТЕУ, 2010. 340 с.

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

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
наукового видання;

1) Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world : International
Scientific-Practical Conference (Lisbon, Portugal, June 30, 2016)
2) Economics, Law, Society: Resume of 2016 : The International Scientific and Practical Web-Congress of
Economists and Jurists (Winterhur, Switzerland, October, 27-28, 2016)
3) Economy and Society: modern foundation for human development : International Scientific Conference
(Leipzig, Germany, October 31, 2016)
4) The global competitive environment: development of modern social and economic systems : International
Scientific Conference (Chisinau, Republic of Moldova, April 21, 2017)
5) Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : International Scientific Conference (Le Mans, France,
November 17’th, 2017)
6) The 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics,
May 24, 2019 / [organizer] Ljubljana School of Business
Виконавець тем науково-дослідних робіт з 2005 року
1) «Методи і моделі прийняття рішень в контролі та аналізі капіталу в сфері товарного обігу»
(термін виконання теми: І кв. 2005 р. – ІV кв. 2009 р.). Номер державної реєстрації НДР
0108U003024
2) «Формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи фінансового аудиту в
Україні» (термін виконання теми: І кв. 2011 р. – IV кв. 2013 р.). Номер державної реєстрації НДР
0111U000936.
3) «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в Україні»
№626/20 (термін виконання теми: І кв. 2015 р. – IV кв. 2017 р.). Номер державної реєстрації НДР
0115U000563.
4) «Формування обліково-інформаційної системи індикативного управління на різних ієрархічних
рівнях: аналітична оцінка та стратегічне прогнозування» (термін виконання теми: ІІІ кв. 2016 р. –
IV кв. 2020 р.). Номер державної реєстрації 0116U008080.
5) «Інституційний
концептуалізм
фінансової
інфраструктури
України:
методологічна
структуризація та аналітична оцінка» (термін виконання теми: ІІІ кв. 2016 р. – IV кв. 2021 р.).
Номер державної реєстрації 0116U008081.
Відповідальний виконавець наукових тем:
1. «Науково-методичне забезпечення аудиту сільськогосподарських підприємств» (2019 р., номер
державної реєстрації 0119U001116).
2. «Теоретико-методологічні засади трансформації обліку, оподаткування, звітності й аудиту
аграрного підприємництва та сільського самоврядування на вимоги Цілей сталого розвитку» (20212023 р.р., номер державної реєстрації 0121U108396)
3. «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в

умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» (2021-2023 р.р., номер державної
реєстрації 0121U108393)
Керівник наукових тем:
1. «Методологія аудиту фінансової звітності суб’єктів підприємництва» (термін виконання теми: І кв.
2010 р. – IV кв. 2014 р.). Номер державної реєстрації НДР 0112U000637
Член редакційної колегії наукового видання
Наукове фахове видання (категорія Б) «Облік і фінанси»
10) організаційна робота у Заступник декана обліково-фінансового факультету, обліково-економічного факультету, факультету
закладах освіти на посадах обліку, аудиту та економічної кібернетики з наукової та методичної роботи Київського національного
керівника (заступника керівника) торговельно-економічного університету (2003-2015 рр.) 12 років
закладу освіти/…/кафедри або
іншого
відповідального
за
підготовку
здобувачів
вищої
освіти підрозділу/відділу …
11) участь в атестації наукових
працівників
як
офіційного
опонента або члена постійної
спеціалізованої вченої ради (не
менше
трьох
разових
спеціалізованих вчених рад);

Робота у спеціалізованій вченій раді Д 26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної
економіки» (участь у засіданнях 06.03.2019, 08.05.2019, 27.06.2019, 18.09.2019, 16.09.2020, 21.10.2020,
25.11.2020, 09.12.2020, 23.12.2020, 27.01.2021, 03.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021)

Участь у роботі разових спеціалізованих вчених рад:
1) ДФ 26.350.002 27.11.2020
2) ДФ 26.350.001 11.12.2020
13) наявність виданих навчально- 1) Застосування МСФЗ та МСБО в умовах євроінтеграційних процесів: посібник / [Жук В.М., Шерстюк
методичних посібників/посібників О.Л. та ін.]; за ред. Шерстюка О.Л. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 126 с.
для самостійної роботи студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій
загальною
кількістю
три
найменування;
16) участь у професійних 1. Аудиторська палата України
об’єднаннях за спеціальністю;
2. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
3. Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України
4. Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
5. Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

17) досвід практичної роботи за 1. Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра фінансового аналізу і
спеціальністю не менше п’яти
контролю (викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент) (1998-2017), разом 19 років
2. Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 2018 р. по теперішній час (3
років;
роки)
3. ТОВ «Аудиторська фірма «Практик-КМШ»», бухгалтер-експерт (1997-2000), аудитор (2000-2002) і
директора (з 2002 по теперішній час), разом 24 роки

Прізвище, ім’я, по-батькові

Проданчук Михайло Андрійович

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП
Паспортні дані
Найменування посади
Структурний підрозділ
Найменування закладу, який
закінчив
викладач
(рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з
документом про вищу освіту)
Науковий ступінь, шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

ОК 4 – Облік і оподаткування агропідприємств
ВК 3 – Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань
КР 046961 виданий Заставнівським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 07 травня 1996 р.
Провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
Відділ обліку та оподаткування
Київський державний торговельно-економічний університет, (1999 р. спеціальність – «Облік і аудит»,
кваліфікація – економіст з обліку і аудиту)
Диплом МП НХ №002920
Дата видачі 10 червня 1999 р.
Кандидат економічних наук
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності), (2003 р., Інститут аграрної економіки, м. Київ), тема дисертації: «Облік
і аналіз результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань»,
Диплом ДК №021446
Дата видачі 10 грудня 2003 р.
Доцент кафедри статистики та економічного аналізу
(2009 р.)
Диплом 12ДЦ №022518
Дата видачі 19 лютого 2009 р.
Доктор економічних наук
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності), (2015 р., Інститут аграрної економіки, м. Київ), тема дисертації:
«Посилення вагомості обліку у системі управління аграрним бізнесом підприємств».
Диплом ДД №004390

Дата видачі 30 червня 2015 р.
Дата початку науковопедагогічного стажу та/або
наукової роботи.
Загальний науково-пед. стаж
Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

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)
Участь у конференціях

01.09.2003 р.
18 років
1. ТОВ «Буковинська школа бізнесу та аудиту» , Тема «Податковий консалтинг» 2020 р.
2. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Інститут обліку і фінансів НААН,
сертифікат, тема: «Оподаткування та трудові відносини в агросекторі», 29.09.2020 р.
3. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Інститут обліку і фінансів НААН,
сертифікат, тема: «Ризик-зони бухгалтерського обліку (ч. 2)" (6 год.), 04.02.2021 р.
4. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Інститут обліку і фінансів НААН,
сертифікат, тема: "Законодавчі зміни для бухгалтера агропідприємства (6 год.), 30.03.2021 р.
Загальна кількість публікацій – 86, у т. ч 2 статті у Scopus та Web of Science.
Відповідальний виконавець 4 наукових тем
Участь у конференціях і семінарах:
Прийнято участь в організації та проведенні 2 міжнародних науково-практичних конференцій.
Участь у конференціях – більше 10 тез доповідей.
1. Проданчук М.А. Інтегрована звітність в управлінні земельними ресурсами Розвиток інтегрованої
звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Житомирська політехніка,
2019. 356 с.
2. Проданчук М.А. Зростання функціональності бухгалтерського обліку в управлінні аграрним
бізнесом. 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. 343 с.
3. Проданчук М.А. Бухгалтерський інжиніринг в управлінні грошовими потоками. Всеукраїнська
науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських
процесів в умовах євроінтеграції». м. Вінниця ВНАУ. 2020 р.
4. Проданчук М.А. Проблеми обліку земельних ресурсів в Україні. 62. Modalități conceptuale de
dezvoltare
a
științei
moderne.
Volumul
1.
DOI
10.36074/20.11.2020.v1.18.
file:///C:/Users/User/Downloads/5928%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%
D0%B8-11088-1-10-20201122.pdf

Керівництво аспірантами

Науковий керівник кандидатської дисертації у Шевчук Наталі Станіславівни. Тема: Інтегрована звітність
в управлінні агарними підприємствами
30 1,2,4,5,10,11,16,17

Критерії
згідно
п.
Ліцензійних умов
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;
2) наявність не менше п’яти
наукових публікацій у наукових
виданнях,
включених
до
переліку наукових фахових
видань України;

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

1.
Iryna Zamula, Mykhailo Prodanchuk, Tatiana Kovalchuk, Alla Mуhalkiv, Kostiantyn Simakov.
ENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN ACCOUNTING UPPORT OF CASH MANAGEMENT
«Agricultural and Resource Economics». 2020. Vol. 6 No. 3. 135-148. http: // https://arejournal.com/index.php/are/issue/view/23.
2.
І.Zamula, M. Prodanchuk, T.Kovalchuk, O.Kolesnikova, A. Myhalkiv. Indicators of ecological condition of
natural resources in integrated reporting of the enterprise. NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho
Universytet.
2020.
Peer-reviewed
journal
2020.
No.
6.
180-187.
https://www.researchgate.net/profile/Vitalii_Nitsenko.
1.Проданчук М. А. Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 4. С. 26–34.
2. Проданчук М. А. Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку
в управлінні аграрним бізнесом. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 45.
3. Проданчук М. А. Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом. Вісник
Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 3 (93). С. 111 - 126.
4. Проданчук М. А. Розвиток бухгалтерського обліку в системі прийняття управлінських рішень:
історичний аспект. Економіка. фінанси. управління: актуальні питання науки та практики. 2019. Випуск №:
5 (45). C.169-176.
5. Проданчук М., Остапчук С. Проблематика та майбутнє обліку земельних ресурсів в україн. Інститут
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ТНЕУ. 2020. Випуск 2. С. 71-80.
Під керівництвом захистило дисертації та отримали дипломи здобувача
Гангал Людмила Сергіївна. Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю
агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Гангал Людмила
Сергіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с.

5) участь у міжнародних 1.Участь у конференції, м. Греція (Bezdushna Y., Zhuk V., Prodanchuk M., Popko E. Rationale of Management
наукових проектах, залучення Principles of Providing Sustainable Development of Rural Territorial Communities. International conference on
до міжнародної експертизи, sustainable innovation and emerging trends in business and management (ICSIEM’20), september 14-15, 2020)
наявність
звання
“суддя
міжнародної категорії”;
11) участь в атестації наукових Офіційний опонент по захисту докторської дисертації Ляхович Галина Іванівни, директор Іванопрацівників
як
офіційного Франківського ННІ менеджменту Тернопільського національного економічного університету: «Розвиток
опонента або члена постійної організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та

спеціалізованої вченої ради аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному
(не менше трьох разових технологічному
університеті
МОН
України.2018
р.
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/07/24/spetsvypusk-7-iyul2018.pdf
спеціалізованих вчених рад);
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02. Режим доступу:
http://www.iae.org.ua/training/d2635002/ac2635002.html
16) участь у професійних
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти
років;

Прізвище, ім’я, по-батькові

1. Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 2016 р. (5 років)
2. Директор Товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатсько-Аудиторська Група "Гарант
Бізнес Україна".

Бездушна Юлія Сергіївна

Навчальні дисципліни, що їх Управлінський облік: методи і моделі
викладає викладач на ОП
ОК 9 Розвиток обліку, аналізу і аудиту на основі новітніх ІТ-технологій
ВК 6 Облікове забезпечення економічної безпеки агропідприємництва
ВК 8 Облік та оцінка земель сільськогосподарського призначення
Паспортні дані
СТ 148962 виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області
Найменування посади
Завідувач відділу обліку та оподаткування
Структурний підрозділ
Відділ обліку та оподаткування
Найменування закладу, який Академія державної податкової служби України 2003 р.
закінчив
викладач
(рік спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту у сфері оподаткування
закінчення,
спеціальність, Диплом № КХ 23305429
кваліфікація
згідно
з Дата видачі 21.06.2003 р.
документом про вищу освіту)
Науковий ступінь, шифр і Кандидат економічних наук
найменування
наукової 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2008 р., Інститут
спеціальності, тема дисертації, аграрної економіки, м. Київ,
вчене звання, за якою кафедрою тема дисертації: «Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості»
(спеціальністю) присвоєно
Диплом № ДК №045016
Дата видачі 13 лютого 2008 р.
Старший науковий співробітник зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
Атестат № 007670

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

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)
Участь у конференціях

Дата видачі 22.12.2010
01.04.2004 р.
17 років
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок АК
№ 01780 від 12 жовтня 2018 р.
Тема «Експертна грошова оцінка земельних ділянок»
Фонд державного майна України,
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №2324-ПК 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 АК
№ 01992 від 16 вересня 2020 р.
Тема «Експертна грошова оцінка земельних ділянок»
Загальна кількість публікацій – 94, у т.ч 2 статті у Scopus та Web of Science.
Керівник 6 наукових тем
Відповідальний виконавець 4 наукових тем
Участь у конференціях і семінарах:
Прийнято участь в організації та проведенні 10 міжнародних науково-практичних конференцій.
Участь у конференціях – 30 тез доповідей.
1. Бездушна Ю. С. Роль галузевих стандартів бухгалтерського обліку у формуванні показників
фінансової безпеки. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : матеріали ІV
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів (м. Ірпінь,
24 лютого 2016 р). Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. С. 18-21.
2. Бездушна Ю. С. Вартісна концепція в посиленні фінансової безпеки підприємств: теоретичний базис.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи
розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10-12 грудня 2015 р. Кременчук : Вид-во
КрНУ, 2015. С. 622-623.
3. Бездушна Ю. С. Теоретичні засади вартісноорієтованого управління. ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки», м. Луцьк, 08
жовтня 2016 р. Луцьк : Вид-во РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 21-24.
4. Бездушна Ю. С. Ринкова капіталізація підприємства: сутність та механізми розрахунку. V Міжнародна
конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та

перспективи», м. Кременчук, 20-21 жовтня 2016 р. Кременчук : Вид-во КрНУ, 2016. С. 26-28.
5. Бездушная Ю. С. Междисциплинарная связь бухгалтерской и финансовой науки. International Scientific
Conference «Topical Issues of Science and Education» (July 17, 2017, Warsaw, Poland. Founder: RS Global
S.z O.O., Research and Scientific Group Warsaw, Poland. Р. 12-15.
6. Бездушна Ю. С. Обліково-інформаційне забезпечення ефективного управління земельними ресурсами.
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. 16-20.
7. Бездушна Ю. С. Облік в сімейних фермах: стан та мотивація до запровадження. Актуальні проблеми
сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018
р. Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. С. 31-33.
8. Бездушна Ю. С. Соціальний вимір економічної статистики в сільському господарстві. Актуальні
проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та
сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції /
[відповідальні за випуск: проф. Куцик П. О., проф. Бачинський В. І.]. Львів : Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2018. С. 24-26.
9. 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. С. 47-50.
10. Бездушна Ю. С. Про роль фінансової звітності у формуванні макроекономічних показників розвитку
України. Сталий розвиток соціально-економічних систем : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.
(14 травня 2019 р. ; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К. : ТОВ «ВІПО», 2019. С. 105-107.
11. Бездушна Ю. С. Розвиток аграрного та макроекономічного аспекту інтегрованої звітності. Міжнародна
наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності підприємств» (4-5 жовтня 2019 року,
м. Житомир). Житомир : Житомирська політехніка, 2019. С. 17-19.
12. Бездушна Ю. С. Прогноз зростання капіталізації аграрних підприємств та роль бухгалтера в цьому
процесі. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти :
матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. Львів :
ЛНАУ, 2020. С.267-269.
13. Бездушна Ю. С. Прогноз розвитку обліково-інформаційної системи в короткостроковій перспективі.
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. С. 24-25.
14. Бездушна Ю. С. Інвентаризація ресурсного та економічного потенціалу територіальних громад як

передумова зростання їх інвестиційної привабливості. Публічне управління та адміністрування у
процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції, 25 березня 2020 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 64-66.
15. Бездушна Ю. С. Стан та перспективи розвитку системи статистичної звітності в Україні. 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. 60-64.
16. Бездушна Ю. С. Інформаційне забезпечення управління ресурсами територіальних громад. Матеріали
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи» : збірник наукових праць. Харків : ХНУБА, 2020. С. 258-260.
17. Бездушна Ю. С., Микульський В. С. Прискорення процесів диджиталізації в обліку: рекомендації в
період карантину. Матеріали ІХ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні проблеми
теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 28
травня 2020). Одеса : ОНПУ, 2020. С. 100-102.
18. Бездушна Ю. С. Щодо необхідності формування системи обліку в сімейних фермах. 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. С. 399-400.
19. 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.
Керівництво аспірантами

Трохименко Ірина Олександрівна
Микульський В’ячеслав Станіславович
Шульга Людмила Дмитрівна
30 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17

Критерії
згідно
п.
Ліцензійних умов
1) наявність за останні п’ять 2) Yuliia Bezdushna, Valerii Zhuk, Svitlana Tyvonchuk. Improvement of IFRS application policy in relation to
років наукових публікацій у
land assets of agricultural enterprises. Independent Journal of Management & Production. Vol 10, No 7 (2019)
періодичних
виданнях,
які
/ URL http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/889
включені до наукометричних 3) Y. Bezdushna, V. Zhuk, O. Sherstiuk Basics of accounting and information algorithm for the rural territorial
баз, рекомендованих МОН,
communities of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol 2, No 33
зокрема Scopus або Web of
(2020) P. 52-60. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206931
Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти 1. Жук В. М., Мельничук Б. В., Бездушна Ю. С. Реформування державної статистики в України: стан та

наукових публікацій у наукових
перспективи. Облік і фінанси. 2016. № 4(74). С. 25-33.
виданнях,
включених
до 2. Бездушна Ю. С. Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки: стан та
перспективи удосконалення. Облік і фінанси. 2017. № 4(78). С. 6-12.
переліку наукових фахових
3. Бездушна Ю. С., Наберухін В. А. Моделювання вартості об’єктів інтелектуальної власності як стимул
видань України;
до їх комерціалізації. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове
господарство. 2018. № 19. С. 9-14.
4. 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.
5. Бездушна Ю. С. Теоретико-організаційні передумови удосконалення оцінки активів в бухгалтерському
обліку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і
менеджмент». 2018. № 30. С. 111-114.
6. Бездушна Ю. С., Микульський В. С. Автоматизація управлінського обліку: актуальність та
перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6(17). С. 631-635.
7. Жук В. М., Бездушна Ю. С. Облік та оцінка земельного потенціалу України у світовій статистиці:
глобальні перспективи та застереження. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування.
2019. № 4(90). С. 155-160.
8. Жук В. М., Бездушна Ю. С. Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському
господарстві. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 68-76.
9. Bezdushna Yu. S., Prodanchuk M. A. Accounting for non-current assets in budgetary institutions: problems
and solutions. (Проблеми обліку необоротних активів у бюджетних інституціях та шляхи їх вирішення).
Економіка АПК. 2020. № 12. С. 22-28.
3)
наявність
виданого 1. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності : Колективна монографія / [В. М. Жук, Ю. С.
підручника чи навчального
Бездушна, Б. В. Мельничук та ін.]; За ред. В. М. Жука. К. : Національний науковий центр «Інститут
посібника або монографії;
аграрної економіки», 2015. 368 с. С. 57-65.
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. Стратегія розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів : колективна монографія
\ За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К. : ННЦ ІАЕ, 2020. 184 с.
4)
наукове
керівництво Під керівництвом захистило дисертації та отримали дипломи 4 здобувача
(консультування)
здобувача,
1. Маринченко О.О. (к.е.н., 2017 р., 08.00.09)
який одержав документ про
2. Наберухін В.А.(к.е.н., 2018 р., 08.00.09)
присудження
наукового
3. Потійко С.В. (доктор філософії, 2020 р., 071)
ступеня;
4. Гершман Ю.В. (доктор філософії, 2020 р., 071)
5) участь у міжнародних 1. Участь у конференції, м. Греція (Bezdushna Y., Zhuk V., Prodanchuk M., Popko E. Rationale of
наукових проектах, залучення
Management Principles of Providing Sustainable Development of Rural Territorial Communities.
до міжнародної експертизи,
International conference on sustainable innovation and emerging trends in business and management

наявність
звання
міжнародної категорії”;

“суддя

(ICSIEM’20), september 14-15, 2020)
2. Участь у науковому виданні, м.Словенія (Bezdushna Y. S. Information support for the development of rural
areas: state and prospects. Znanstvena misel. 2019. № 31. Vol.1. P. 10-14.)
3. Участь у конференції, м. Варшава (Бездушная Ю. С. Междисциплинарная связь бухгалтерской и
финансовой науки. International Scientific Conference "Topical Issues of Science and Education" (July 17,
2017, Warsaw, Poland. Founder: RS Global S.z O.O., Research and Scientific Group Warsaw, Poland. – Р.1215.)
8)
виконання
функцій Керівник тем науково-дослідних робіт ННЦ ІАЕ роботи з 2017 року.
наукового
керівника
або Виконавець тем науково-дослідних робіт з 2005 року
відповідального
виконавця
наукової теми (проекту), або Відповідальний виконавець наукових тем:
головного
редактора/члена 4. “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських
підприємств в ринкових умовах” (2001-2005 р.р., номер державної реєстрації 0102U000267)
редакційної колегії наукового
видання,
включеного
до
5. “Науково-методологічні засади розвитку обліку, звітності та аудиту в умовах глобалізації” (2006-2010
переліку наукових фахових
р.р., номер державної реєстрації 0110U002923)
видань України, або іноземного 6. «Розробити
науково-методологічні
засади
обліково-аудиторського
забезпечення
рецензованого
наукового
конкурентоспроможного аграрного виробництва» (2010-2015 р.р., номер державної реєстрації
видання;
0111U000207),
7. «Науково-методичне забезпечення аудиту сільськогосподарських підприємств» (2019 р., номер
державної реєстрації 0119U001116).
Керівник наукових тем:
2. «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)
3. «Розробка системи науково-методичного та інформаційно-консультаційного забезпечення діяльності
економічних служб підприємств АПК (2016-2018 р.р. номер державної реєстрації 0116U000195)
4. «Розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств та сільських територій» (2018-2020 р.р. номер державної реєстрації
0119U001115)
5. «Науково-методичне забезпечення обліку та аналізу процесів комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності в аграрній сфері» (2020 р., номер державної реєстрації 0120U000063)
6. «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)
7. «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в
умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» ( 2021-2023 р.р., номер державної
реєстрації 0121U108393)

Член редакційної колегії наукового видання
Наукове фахове видання (категорія Б) «Облік і фінанси»
10) організаційна робота у Завідувач відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 2017 року (4 роки)
закладах освіти на посадах
керівника
(заступника
керівника)
закладу
освіти/…/кафедри або іншого
відповідального за підготовку
здобувачів
вищої
освіти
підрозділу/відділу …
13)
наявність
виданих 1. Методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств :
навчально-методичних
практичний посібник / [Стецюк Л. С., Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.] ; К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. 44 с.
посібників/посібників
для 2. Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських
самостійної роботи студентів та
підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.] ; К. : ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.
дистанційного
навчання, 3. Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад /
конспектів
[Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій
загальною
кількістю
три
найменування;
16) участь у професійних 6. Міжнародна асоціація бухгалтерської освіти і досліджень (The International Association for Accounting
об’єднаннях за спеціальністю;
Education and Research (IAAER))
7. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
8. Українське товариство оцінювачів
9. Національна асоціація судових експертів України
17) досвід практичної роботи за 4. Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 2004 р. (17 років)
спеціальністю не менше п’яти 5. ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», оцінювача і директора з 2006 р. (15 років)
років;

Прізвище, ім’я, по-батькові

Жук Наталія Леонідівна

Навчальні дисципліни, що їх ВК 5 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку сільських громад
викладає викладач на ОП

Паспортні дані
Найменування посади
Структурний підрозділ
Найменування закладу, який
закінчив
викладач
(рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з документом
про вищу освіту)
Науковий ступінь, шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Дата початку науковопедагогічного стажу та/або
наукової роботи.
Загальний науково-пед. стаж
Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)
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)
Участь у конференціях

СО 154606 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 08.06.1999р.
Провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
Відділ обліку та оподаткування
Київський інститут народного господарства, 1988 р.
спеціальність – «Буxгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст
Диплом ЛВ № 429301
Дата видачі 30.06.1988 р.
Кандидат економічних наук
08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, 1992 р., Інститут аграрної
економіки ім. ОГ Шлітера, м. Київ,
тема дисертації: «Облік та аналіз основниx засобів при орендниx відносинаx в сільськогосподарському
виробництві»
Диплом КН № 001080
Дата видачі 16 грудня 1992 р.
Старший науковий співробітник зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Атестат АС № 005745
Дата видачі 14.12.2006 р.
02.08.1988 р.
34 роки
Національний університет харчових технологій
Свідоцтво про підвищення кваліфікації №02070938/00056-16 від 11 березня 2016 року
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Свідоцтво про підвищення кваліфікації
(стажування) № 260418011 від 26 квітня 2018 р.
Загальна кількість публікацій –більше 40, у т.ч 1 стаття у Scopus та Web of Science.
Відповідальний виконавець 2 наукових тем
Участь у конференціях і семінарах:
Прийнято участь в організації та проведенні 10 міжнародних науково-практичних конференцій.

1. Жук Н.Л. Новий порядок передачі державного майна в оренду: особливості обліку та оцінки. 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. 20-21.
2. Жук Н. Л. Організаційно-методичні засади відображення капіталізації вартості основних засобів в
балансах підприємств. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у
контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали VІІI Міжнародної
науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Куцик П.О., проф. Бачинський В.І.].
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. С. 112-114.
3. Жук Н.Л. Імплементація вітчизняної фінансової звітності до вимог Європейського союзу // 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. 42-44.
Керівництво аспірантами
Критерії
згідно
п.
30
Ліцензійних умов
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, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 17
Sytnyk I. P., Pugachov M. I., Tulush L. D., Zhuk N. L. Update and modernization of the electronic banking
system of the national bank of Ukraine with consideration of European experience in the context of globalization
processes. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol 4, No 31 (2019) P. 52-60.
(Web of science)

2) наявність не менше п’яти 1. Жук Н.Л. Облік та оподаткування операцій страхування на сільськогосподарських підприємствах.
наукових публікацій у наукових
Облік і фінанси. 2019. № 4(86). С.5-11.
виданнях, включених до переліку
наукових
фахових
видань
України;
3) наявність виданого підручника 1. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності : Колективна монографія / [В. М. Жук, Ю. С.
чи навчального посібника або
Бездушна, Б. В. Мельничук та ін.]; За ред. В. М. Жука. К. : Національний науковий центр «Інститут
монографії;
аграрної економіки», 2015. 368 с. С. 57-65.
2. Стратегія розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів : колективна
монографія \ За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К. : ННЦ ІАЕ, 2020. 184 с.
3. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення та прав їх оренди: посібник / [Жук В. М.,
Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; за ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С., Мельничука Б.В. К.:
ННЦ «ІАЕ», 2018. 120 с.
4. Мельничук Б.В., Жук Н.Л.,
Метелиця В.М.,
Стецюк Л.С. Річна бухгалтерська звітність
сільськогосподарських підприємств: практичний посібник. К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і

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

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
наукового
видання;

оцінки», 2016. – 64 с.
5. Жук В.М., Мельничук Б.В., Жук Н.Л. Формування галузевої обліково-інформаційної політики.
Аудиторське супроводження аграрного підприємництва // Стратегія розвитку сільськогосподарського
виробництва в Україні на період до 2025 року / [за ред. Академіків НААН Я.М. Гадзала, М.І. Бащенка,
В.М. Жука, Ю.О. Лупенка]. – К.: Аграрна наука, 2016. – С.40-48.
6. Жук В.М., Мельничук Б.В., Жук Н.Л. Розвиток обліково-інформаційного забезпечення
сільськогосподарської діяльності // Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015
рр.: наукова доповідь / ННЦ «ІАЕ» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.]; за ред. Ю.О.
Лупенка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – С. 461-496.
7. Мельничук Б.В., Жук Н.Л.,
Метелиця В.М.,
Стецюк Л.С. Річна бухгалтерська звітність
сільськогосподарських підприємств: практичний посібник. К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і
оцінки», 2016. – 64 с.
Під керівництвом захистило 7 дисертації та отримали дипломи здобувача
1. Єременко Д.В. (к.е.н., 2008 р., 08.00.09)
2. Юрківський ОЙ ( к.е.н., 2008 р., 08.00.09)
3. Рибалко Л.В.(к.е.н., 2009 р., 08.00.09)
4. Боднарчук А.В. ( к.е.н., 2013 р., 08.00.09)
5. Павлюковець М.П. ( к.е.н., 2014 р., 08.00.09)
6. Стецюк Л.С. ( к.е.н., 2018 р., 08.00.09)
7. Чугрій Н.A. ( к.е.н., 2019 р., 08.00.09)
Відповідальний виконавець наукових тем:
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” (20062010 р.р., номер державної реєстрації 0110U002923)
3. «Розробити
науково-методологічні
засади
обліково-аудиторського
забезпечення
конкурентоспроможного аграрного виробництва» (2010-2015 р.р., номер державної реєстрації
0111U000207),
4. «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)
5. «Розробка системи науково-методичного та інформаційно-консультаційного забезпечення діяльності
економічних служб підприємств АПК (2016-2018 р.р. номер державної реєстрації 0116U000195)
6. «Розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств та сільських територій» (2018-2020 р.р. номер державної
реєстрації 0119U001115)
7. «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)
8. «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в
умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» ( 2021-2023 р.р., номер державної
реєстрації 0121U108393)
10) організаційна робота у Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д 26.350.02
закладах освіти на посадах
керівника
(заступника
керівника)
закладу
освіти/…/кафедри або іншого
відповідального за підготовку
здобувачів
вищої
освіти
підрозділу/відділу …
11) участь в атестації наукових Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д 26.350.02
працівників
як
офіційного
опонента або члена постійної
спеціалізованої вченої ради (не
менше
трьох
разових
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти
авторських
свідоцтв
та/або
патентів загальною кількістю два
досягнення;
13) наявність виданих навчальнометодичних
посібників/посібників
для
самостійної роботи студентів та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій
загальною
кількістю
три
найменування;
16)

участь

у

1. Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад /
[Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.
2. Методичні рекомендації з підготовки фінансової, податкової та статистичної звітності
сільськогосподарських підприємств: методичний посібник / [Попко Є. Ю., Стецюк Л. С.,
Шендерівська Ю. Л. та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020.
3. 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.
4. 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.

професійних 1. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
2. Спілка аудиторів України

об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за 1. Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 1992 р. (29 років)
спеціальністю не менше п’яти 2. ТОВ «Міжнародний інститут аудиту», аудитор з 1998 р. (23 роки)
років;

Прізвище, ім’я, по-батькові

Стецюк Людмила Сергіївна

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП
Паспортні дані
Найменування посади
Структурний підрозділ
Найменування закладу, який
закінчив
викладач
(рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з
документом про вищу освіту)
Науковий ступінь, шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Аналітичний інструментарій в управлінні та адмініструванні
ОК 7 Методологія і методи економічного аналізу в управлінні
АС 148018 виданий Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області
Старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
Відділ обліку та оподаткування
Національний аграрний університет, 2005 р.
спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту
Диплом КВ № 28156182
Дата видачі 07.07.2005 р.

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

Кандидат економічних наук
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2019 р., Інститут
аграрної економіки, м. Київ,
тема дисертації: « Розвиток аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств »
Диплом ДК № 050624
Дата видачі 05 березня 2019 р.
15.07.2005 р.
15 років
Асоціація міжнародних сертифікованих бухгалтерів-професіоналів (Association of International Certified
Professional Accountants (AICPA))
Сертифікат компетентності. Тема «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки (МСБО
8)», 3 січня 2021 р.
Асоціація міжнародних сертифікованих бухгалтерів-професіоналів (Association of International Certified
Professional Accountants (AICPA))
Сертифікат компетентності. Тема «Представлення фінансової звітності (МСБО 1) та подій після звітного
періоду (МСБО 10)», 3 січня 2021 р.

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)
Участь у конференціях

Асоціація міжнародних сертифікованих бухгалтерів-професіоналів (Association of International Certified
Professional Accountants (AICPA))
Сертифікат компетентності. Тема «Концептуальна основа для фінансової звітності та оцінки справедливої
вартості (МСФЗ 13)», 14 грудня 2020 р.
Онлайн-школа бухгалтерії fin LABS
Сертифікат. Тема «Курс навчання по МСФЗ», 2019 р.
Федерація Бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ), Євразійська рада Сертифікованих бухгалтерів
і Аудиторів (ЄССБА)
Сертифікат про підтвердження кваліфікації «Сертифікований бухгалтер-практик» (САР),
15 квітня 2008 р.
Федерація Бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ). Екзаменаційна мережа СІРА
Диплом по податках та зборах (DipTAX/Ukraine), 08 травня 2015 р.
Загальна кількість публікацій − 32
Відповідальний виконавець 2 наукових тем
Участь у конференціях і семінарах:
Прийнято участь в організації та проведенні 10 міжнародних науково-практичних конференцій.
Участь у конференціях – 23 тез доповідей.
4. Стецюк Л. С. Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення зовнішнього фінансового
аналізу. Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. ІІ
Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. тез та виступів. К.: ННЦ ІАЕ, 2006. С. 160-161.
5. Стецюк Л. С. Основні завдання економічного аналізу на сучасному етапі становлення ринкових
відносин. Збірник тез IV Всеукраїнської наукової конференції «Перспективи та пріоритети розвитку
економічного аналізу». Донецьк. 2007. С. 106-107.
6. Стецюк Л. С. Стратегічний аналіз як інструмент ефективного управління сільськогосподарським
підприємством. Всеукраїнська науково-практична конференція «Генезис інституційної системи
сучасної економіки України» (16-17 листопада 2006 р.), м. Чернівці, 2007. С. 106-107.
7. Стецюк Л. С. Напрямки удосконалення організаційного забезпечення аналізу господарської діяльності.
Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: тези доп.
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007 р. К.: Юр-Агро-Веста, 2007. С. 107-109.
8. Стецюк Л. С. «Старі» показники рентабельності в «нових» умовах сільськогосподарської діяльності.
Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доповідей і виступів V
Всеукраїнської наукової конференції. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2008. С. 149-151.
9. Стецюк Л. С. Планування аналізу та напрямки його удосконалення на сільськогосподарських
підприємствах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Екологічне
підприємництво в АПВ». Мелітополь, 2008 № 2. С. 36-39.

10. Стецюк Л. С. Перспективи та проблеми розвиту методичного забезпечення економічного аналізу.
Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в
умовах глобалізації. IV Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. тез та виступів. К.:ННЦ «ІАЕ», 2008. С. 287289.
11. Стецюк Л. С. Класифікація організаційних регламентів аналізу господарської діяльності. Концепція
розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ.
конф. ННЦ «ІАЕ» 24–25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р. К. ННЦ ІАЕ, 2009.
С. 168-170.
12. Стецюк Л. С. Порядок формування системи показників для проведення аналізу. Облік, аналіз і
контроль в системі управління підприємством: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.практ. конф. (19-21 червня 2009 р.). Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету,
2009. С. 222-225.
13. Стецюк Л. С. Використання аналітичних процедур в аудиторській діяльності. Шляхи реалізації
Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. VI Міжнар. наук.практ. конф. ННЦ «ІАЕ» 14 травня 2010 р. К.: ННЦ ІАЕ, 2010. С. 290-291.
14. Стецюк Л. С. Особливості узагальнення результатів аналізу. Запровадження МСФЗ в Україні:
проблеми та перспективи для аграрного сектору. VІI Міжнародна науково-практична конференція.
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011.
С. 333-335.
15. Стецюк Л. С. Результати запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ). К.: ТОВ «Всеукраїнський
інститут права і оцінки», 2013. С. 196-199.
16. Стецюк Л. С. Використання збалансованої системи показників при аналізі інвестиційної
привабливості сільськогосподарських підприємств. Розвиток облікової і фінансової складових
економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ). К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. С. 370373.
17. Стецюк Л. С. Аналіз господарської діяльності як засіб збереження фінансової безпеки підприємств.
Фінансова безпека аграрного бізнесу: тези виступів / Всеукраїнська конференція «Фінансова безпека
аграрного бізнесу» (22-23 жовт. 2014 р. м. Житомир). Житомир: ЖДТУ, 2014. С. 68-70.
18. Стецюк Л. С. Методичні підходи до аналізу грошових коштів підприємства. Розвиток
бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар.
наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ). К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 350-352.
19. Стецюк Л. С. Нефінансова звітність як інструмент для забезпечення прозорості бізнесу. 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). К.:
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1. Стратегія розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів: колективна монографія.
За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К.: ННЦ ІАЕ, 2020. 181 с.
2. Облік нематеріальних активів, витрат та довгострокової заборгованості агробізнесом: посібник / Попко
Є.Ю., Волошина О.В., Шендерівська Ю.Л. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 48 с.
3. Облікове забезпечення інвентаризації сільськогосподарських підприємств: посібник / Попко Є.Ю.,
Стецюк Л.С., Шендерівська Ю.Л. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 110 с.
4. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення та прав їх оренди: посібник / [Жук В. М.,
Бездушна Ю. С., Мельни-чук Б. В. та ін.]; за ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С., Мельничука Б.В. К.: ННЦ
«ІАЕ», 2018. 120 с.
Відповідальний виконавець наукових тем:
1. “Науково-методологічні засади розвитку обліку, звітності та аудиту в умовах глобалізації” (2006-2010
р.р., номер державної реєстрації 0110U002923)
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конкурентоспроможного аграрного виробництва» (2010-2015 р.р., номер державної реєстрації
0111U000207),
3. «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)
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економічних служб підприємств АПК (2016-2018 р.р. номер державної реєстрації 0116U000195)
5. «Розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств та сільських територій» (2018-2020 р.р. номер державної
реєстрації 0119U001115)
6. «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)
7. «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в
умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» ( 2021-2023 р.р., номер державної
реєстрації 0121U108393)
1. Методичні рекомендації з підготовки фінансової, податкової та статистичної звітності
сільськогосподарських підприємств: методичний посібник / [Попко Є. Ю., Стецюк Л. С., Шендерівська
Ю. Л. та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020
2. 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.
3. Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських
підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Попко Є.Ю. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.
4. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку та оподаткування агропідприємств / Попко Є.Ю., Стецюк
Л.С., Шендерівська Ю.Л. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 92 с.
1. Попко Є., Стецюк Л. Закриття року: обчислюємо фактичну собівартість сільгосппродукції. Журнал
«АгроПРО». 2020. № 1(73). С. 36-41.
2. Попко Є., Стецюк Л. Посівна: що потрібно знати бухгалтеру. Журнал «АгроПРО». 2020. № 6(78). С.
29-33.
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об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за Відділ обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» з 2005 р. (15 років)
спеціальністю не менше п’яти ТОВ «Міжнародний інститут аудиту», помічник аудитора з 2010 р. (10 років)
років;
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Участь у конференціях

ВК 2 Інтегрована звітність агроформувань
ВК 4 Облікове забезпечення капіталізації національного багатства
КО 827169, виданий Лохвицьким РВ ГУМВС України в Полтавській обл., 06.08.2010 р.
Старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
Відділ обліку та оподаткування
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009 р.
спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту
Диплом КВ № 37384410
Дата видачі 09.07.2009 р.
Кандидат економічних наук
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2014 р., ННЦ «Інститут
аграрної економіки», м. Київ,
тема дисертації: «Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції в бухгалтерському обліку»
Диплом ДК № 018774
Дата видачі 17 січня 2014 р.
18.05.2010 р.
10 років
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, сертифікат САРА
«Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу», № 100180, 10.11.2010 р.
Німецько-український політичний діалог, сертифікат APD за участь у Курсі по підвищенню кваліфікації
спеціалістів в області дорадництва та управління ОТГ, липень 2019 р.
Вінницький національний аграрний університет, свідоцтво про навчання сільськогосподарського дорадника,
кваліфікаційне свідоцтво дорадника від 27 червня 2019 р.
Загальна кількість публікацій – 47, у т.ч 1 стаття у Web of Science.
Відповідальний виконавець 4 наукових тем
Участь у конференціях і семінарах:
Прийнято участь в організації та проведенні 5 міжнародних науково-практичних конференцій.
Участь у конференціях – 20 тез доповідей.
1. Попко Є.Ю. Звіт про управління як приклад інтегрованої звітності агропідприємств України.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-компетентне управління корпораціями в
умовах поведінкової економіки» 18 лютого 2021 року, м. Луцьк. С. 355-357.
2. Попко Є.Ю. Права постійного користування земельними ділянками в обліку державних підприємств. III
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліковофінансовий та управлінський аспекти», (м. Дубляни, 17-19 березня 2021 р.). С. 422-424.
3. Попко Є. Ю., Людвенко Д. В., Розвиток бухгалтерського обліку тваринництва в умовах віртуалізації
економіки та політики сталого розвитку. Modern Achievements of Science and Technology. Abstracts of the
4thInternational scientific and practical conference. Liber A. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 36-40.
4. Попко Є. Ю. Дисконтування довгострокової заборгованості: зміна облікової оцінки чи облікової
політики? Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. Львів: ЛНАУ, 2020. С. 362364.
5. Попко Є. Ю. Обліково-податкові аспекти запровадження ринку землі. 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. С. 118-120.
6. Попко Є. Ю. Ліцензування зберігання пального суб'єктами агросектору:облікові моменти. Розвиток
бухгалтерського обліку, аудиту, фінансівта оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та
перспективи сучасного етапу: матеріали ХІІМіжнар. наук.-практ. конф. (16 квітня 2020 р., м. Київ) / Відпов.
за вип. Ю. С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 39-41.
7. Попко Є. Ю. Управління обліково-податковими ризиками весняно-посівних робіт. Матеріали ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Управлінська діяльність:
досвід, тенденції та перспективи». Харків: ХНУБА, 2020. С. 95-97.
8. Попко Є. Ю., Лукова О. С. Оцінка за теперішньою вартістю: випадки використання в бухгалтерському
обліку. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми
облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством» 26-27 червня 2020 р.
Луцьк.
9. Попко Є.Ю. Зв’язок між спрямованістю інституційного інтересу та розвитком методології облікової
оцінки. Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції, 3-4 квітня 2015 року, м. Івано-Франківськ. - Тернопіль: Крок, 2015. Ч. 3. - 410с. С.314-315.
10. Попко Є.Ю. Поява та розвиток оцінки в системі бухгалтерського обліку. Проблеми економіки та
менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практична конференції
(Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО "Львівська економічна фундація". У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2014. Ч. 2. - 116 С. - С. 94-98.
11. Попко Є. Ю. Документальне забезпечення оцінки біологічних активів як внеску до статутного капіталу /
Є. Ю. Попко // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (21 лют. 2013 р.; м. Київ) / Відп. за вип. Б. В. Мельничук. – К.:
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ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 534 с. – С. 248–252.
12. Попко Е. Ю. Влияние балансовых теорий на развитие оценки в бухгалтерском учете / Е. Ю. Попко //
Финансовые инструменты развития кластерной политики. V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Самара, 1718 нояб. 2011 г.): Журнал "Вестник профессионального бухгалтера". – 2011. – № 10–12. – С. 227–229.
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