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   Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та 
адміністрування Житомирського державного технологічного університету, 
доктор економічних наук, доцент. 

 
Основні етапи життя і діяльності 

5.02 1985 р. –               народився у місті Одесі; 

1992 р. –                        пішов в 1-й клас Черняхівської середньої школи; 

                                         Житомирської області; 

2002 р. –                        закінчив Черняхівську середню школу; 



2002 р. –        поступив до Житомирського державного технологічного 
університету на обліково-фінансовий факультет; 

2006 р. -              початок трудової діяльності в ЖДТУ лаборантом кафедри 
бухгалтерського обліку та контролю; 

2007 р. –                        закінчив фінансово-обліковий факультет ЖДТУ; 

2010 р. -                         захистив кандидатську дисертацію на тему : «Ісламська 
модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: 
напрями адаптації в Україні»; 

2013 р. -        член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів 
дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за 
спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної діяльності); 

31.10.2014 р. –            присвоєно звання доцента; 

2014-2015 рр. -            успішно пройшов міжнародну сертифікацію Інституту 
фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial 
Accountants (IFA)) за модулями: Міжнародні стандарти 
фінансової звітності, Управління фінансовими фірми 
(фінансовий менеджмент), Стратегічний менеджмент та 
внутрішній аудит; 

12.05.2016 р. -             завідувач кафедри економічної безпеки, публічного 
управління та адміністрування; 

2016 р. –               захистив докторську дисертацію  на тему : «Обліково-
аналітичне  забезпечення управління економіко-
екологічною безпекою підприємств»; 

    Відповідальний секретар редакційної колегії фахового  видання   «Вісник 
ЖДТУ. Серія: Економічні науки».     
   Необхідність у створенні кафедри  економічної безпеки, публічного управління 
та адміністрування (31.08.2015) викликана існуючою потребою у підготовці 
фахівців з публічного управління та адміністрування, які володіють знаннями та 
вміннями приймати ефективні управлінські рішення в державному та 
корпоративному секторах; зростанням конкуренції на вітчизняних і міжнародних 
ринках.  
   Випускники можуть працювати на посадах: керівників та заступників 
різнопрофільних міністерств, Верховної Ради України, Адміністрації Президента 
України, органів місцевої влади, керівників різних департаментів, детективів 
Національного антикорупційного бюро України; керівників служб внутрішньої 
безпеки міністерств та органів місцевої влади; керівників апарату управління 
міністерств та місцевої влади; керівників та спеціалістів неурядових організацій; 
фінансового директора; помічника керівника з економічних та соціальних 
питань; керівника підрозділів, менеджерів транснаціональних корпорацій, 
вітчизняних та іноземних компаній; менеджерів з персоналу; спеціалістів зі 
зв’язків з громадськістю та пресою; розпорядників фонду тощо. 



             ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ 
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теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2006. – Вип. 

1 (4). - С. 251-260. 

 

2007 
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методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2007. – Вип. 2 (8). - С. 
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науки. - 2009. - №2 (48). - С. 27-31. 
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мусульманських країн / А. В. Рабошук, Д. О. Грицишен // Вісник ЖДТУ. Серія: 
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