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   Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних 
наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту. 
                               
                                   

Основні етапи життя і діяльності 
 

26.10.1981 р. – народився в м. Житомирі; 
1988-1996 рр.  – навчався в ЗОШ № 5; 
1996 р. – поступив в ліцей при Житомирському інженерно-технологічному 
інституті (спеціалізація "Економіка"); 
1999 р. – закінчив Житомирський міський ліцей при ЖІТІ; 
1999 р. – поступив в Житомирський інженерно-технологічний інститут на 
факультет "Обліку  і аудиту"; 
2002 р. – початок трудової діяльності в Житомирському інженерно-
технологічному інституті на посаді лаборанта кафедри обліку і аудиту; 



1.02.2003 р. – працює в Житомирському інженерно-технологічному інституті на 
посаді інженера кафедри обліку і аудиту;  
1.02.2004 р. – асистент кафедри обліку і аудиту  в ЖІТІ; 
2004 р. – одержав диплом спеціаліста з економіки обліку і аудиту 
Житомирського державного технологічного університету; 
2006 р. – Захист кандидатської дисертації на тему “Бухгалтерське відображення 
інтелектуального капіталу”; 
1.07.2006 р. – доцент кафедри аналізу і статистики; 
2011 р. – Захист докторcької дисертації на тему “Розвиток теорії і методології 
бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки“; 
1.2.2011 р. – професор кафедри аналізу і статистики; 
1.11.2011 р. –  виконуючий обов’язки завідуючого кафедри аналізу і статистики; 
2011-2012 рр. – стипендіат кабінету Міністрів України; 
23.1.2012 р. – завідуючий кафедрою фундаментальних і економічних дисциплін; 
2013 р. – професор кафедри фундаментальних  економічних дисциплін; 
1.07.2013 р. –  завідуючий кафедрою обліку і аудиту Житомирського державного 
технологічного університету.  
    Кафедра обліку і аудиту є випускаючою за спеціальністю “Облік і 
оподаткування”. На кафедрі працюють висококваліфіковані працівники, що 
активно займаються науково-дослідною, практичною та викладацькою 
діяльністю, постійно підвищують свою кваліфікацію участю у наукових 
семінарах, конференціях, тренінгах  всеукраїнського та міжнародного рівнях. 
При кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 08.00.09 – 
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.    
Наукові інтереси Легенчука С. Ф. : 
– філософія науки та бухгалтерського обліку;  
– теорія бухгалтерського обліку;  
– інституційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку; 
– бухгалтерський вибір та позитивна теорія обліку. 
   Громадська діяльність та членство. Академік Академії економічних наук 
України зі спеціальності  “Облік та аудит” з 2012 р. Голова Житомирської 
обласної організації Всеукраїнської спілки вчених економістів.  
  Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.    
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ 
 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : автореферат дисерт. 

на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.06.04 – бух. облік , аналіз та аудит / С. Ф. 

Легенчук. – К. : НАУ, 2006 – 30 с.  
 

2. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах постіндустраільної 

економіки : автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спец. 08.00.09 – бух. 

облік, аналіз та аудит / С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2011. – 37 с. 

                                                  
МОНОГРАФІІ 

 

2006 

3. Теоретические основы бухгалтерского учета интеллектуального капитала / С. Ф. 

Легенчук // Современный учет и контроль : подготовка кадров. Проблемы теории и 

методики : монография. – Ж. : Рута, 2006. – С. 153–175. 

 

2007 

4. Развитие теории бухгалтерского учета: бухгалтерский учет внешней среды системы 

предприятия (теоретический аспект) / Н. М. Малюга, С. Ф. Легенчук // Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты 

диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля 

Житомирской бухгалтерской научной школы : монография. – Ж. :  ЖГТУ, 2007. – С. 

46–100. 

 

2008 
5. Парадигмальный метод Т.С. Куна в бухгалтерском учете / С. Ф. Легенчук // 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: Результаты научных 

исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной 

бухгалтерской школы : монография / под ред. Ф. Ф. Бутынца. – Ж. : ЖГТУ, 2008. – С. 

279–337. 

2009 

6. Екологічний, інтелектуальний і людський капітал в теорії бухгалтерського обліку : 

монографія / Т. В. Давидюк, І. В. Замула, С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2009. – 480 с. 

 

2010 

7. Интеллектуально-институциональный капитал и производительность труда / М. 

Добия, С.Ф. Легенчук // Теория измерения капитала и прибыли : монография / Я. 

Барбурски, Т. Бутынец, Ф. Бутынец и др. ; под ред. Ф. Бутынца, М. Добии. – Краков, 

2010. – С. 164–187. 

 

8. Проблеми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах 

формування постіндустріальної економіки / С. Ф. Легенчук // Інноваційно-

інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів : 

монографія. Т.1 / за ред. А. В. Череп. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С.129–157. 

 

9. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки 

: монографія / С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2010. – 652 с. 

 

 



2011 

10. Метатеория бухгалтерского учета: история, современное состояние и направления 

развития : монография / С. Ф. Легенчук // Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. – 116 с. 

 

2012 

11. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації : ісламська модель : 

монографія / В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук, Д. О. Грицишен. – Ж. : ЖДТУ, 2012. – 

424 с. 

 

12. Бухгалтерське теоретичне знання : від теорії до метатеорії : монографія  / С. Ф.  

Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2012. – 336 с. 

2013 

13. Проблема асиметричності інформації про результати діяльності підприємств : 

шляхи вирішення / С. Ф. Легенчук  // Стратегічне управління національним 

економічним розвитком : монографія. Т. 2 / за  ред. О. В. Кендюхова. – Донецьк : 

ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – С. 55–64. 

2014 

14. Бухгалтерське документування як підсистема та бізнес-процес в управлінській 

інформаційній системі підприємства / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська  //  Бухгалтерські 

наукові дослідження в ЖДТУ : монографія. Т.1 / В. В. Бондарчук, К. П. Боримська, К. 

О. Вольська та ін. ; за ред. С. Ф. Легенчука. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – С. 41–74.  

 

15. Бухгалтерський облік та економічний аналіз оборотного немонетарного капіталу 

підприємства / С. Ф. Легенчук, А. Ю. Масловська //  Бухгалтерські наукові досліджен- 

ня в ЖДТУ : монографія. Т.1 / В. В. Бондарчук,  К. П. Боримська, К. О. Вольська та ін. 

; за ред. С. Ф. Легенчука. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – С. 232–265. 

 

16. Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук, 

Д. О. Грицишен. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – 180 с.  

 

17. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурної інвестиційної діяльності в 

Україні : обліковий аспект / С. Ф. Легенчук, Г. Ю. Яковець //  Бухгалтерські наукові 

дослідження в ЖДТУ : монографія. Т.1 / В. В. Бондарчук, К. П. Боримська, К. О. 

Вольська та ін.; за ред. С. Ф. Легенчука. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – С. 105–129. 

 

2015 

18. Інформаційне забезпечення системи управління венчурного інвестування 

інноваційних підприємств в умовах невизначеності економіки / С. Ф. Легенчук, Г. Ю. 

Яковець // Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / С. В. Бардаш, Г. 

В. Берляк, В. В. Бондарчук та ін. Т. 2 : Моделювання системи інформаційного 

забезпечення управління в умовах невизначеності економіки / за ред. С. Ф. Легенчука. 

– Ж. : ЖДТУ, 2015. – С. 213–231. 

2016 

19. Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід : монографія / С. Ф. 

Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 

2016. – 228 с. 

2017 

20. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку : історико-теоретичні аспекти : моно- 

графія / С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2017. – 204 с. 

 
 



ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

2004 

21. Діяльність фондових і товарних бірж / Т. В. Барановська, С. Ф. Легенчук,  А. В. 

Рабошук  // Основи бізнесу : навч. посібник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця, К. В. Романчук. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – Ж. : Рута, 2004. – С. 119–140. 

 

22. Моделі і методи аналізу інвестицій в основні засоби / С. Ф. Легенчук, Н. М. 

Малюга // Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник / Ф. Ф. 

Бутинець, Т. В. Барановська, М. М. Александрова та ін.; за ред. Ф. Ф. Бутинця, М. М. 

Шигун. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – С. 199–214. 

 

23. Моделі і методи аналізу фінансових інвестицій / С. Ф. Легенчук, Н. М. Малюга // 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник  / Ф. Ф. Бути- 

нець, Т. В. Барановська, М. М. Александрова та ін.; за ред. Ф. Ф. Бутинця, М. М. 

Шигун. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – С. 215–228. 

 

24. Облік непрямих податків і  зборів  / С.Ф. Легенчук // Бухгалтерський податковий 

облік : навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець, М. М. Александрова, С. В. Бойко та ін. ; за ред. 

Ф.Ф. Бутинця. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 82–143. 

 

25. Словник обліково-економічних термінів / Ф. Ф. Бутинець, М. Добія, Т. Б. Тріфонов 

та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 384 с. – Cпівавтор С. Ф. 

Легенчук. 

 

26. Цінні папери в світовому бізнесі  / С. Ф. Легенчук  // Світовий бізнес : навч. 

посібник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Барановська, С. Л. Береза та ін. ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. 

– Ж. : Рута, 2004. – С. 173–211. 

 

2005 

27. Облік нематеріальних активів. Облік гудвілу / О. М. Глущук, С. Ф. Легенчук // 

Бухгалтерський фінансовий облік : підручник  / Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, Г. 

Г. Кірейцев та ін. ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Ж. : Рута, 2005. –

С. 292–295. 

 

28. Статистика : методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять 

для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”, 

7.050104 “Фінанси”, 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050107 “Економіка 

підприємства”, 7.050109 “Управління персоналом” / укл.: М. М. Шигун,  О. 

М. Глущук, Н. І. Петренко, І. Р. Поліщук, С.Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2005. – 57 с. 

 

2006 

29. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : практикум : навч. посібник / 

Ф. Ф. Бутинець, І. В. Замула, М. М. Шигун, С. Ф. Легенчук ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 

Ж. : ЖДТУ, 2006. – 148 с. 

 

30. Міжнародні стандарти фінансової звітності : тести: навч. посібник / за ред. Ф.Ф. 

Бутинця. – Ж. : Рута, 2006. – 172 с. – Співавтор С.Ф. Легенчук. 

 

31. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : тести : навч. посібник / Ф. Ф. Бути 

нець, В. К. Данилко, І. В. Луканьов та ін. ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Ж. : Рута, 2006. – 

180 с. – Співавтор С. Ф. Легенчук.                                                               



 

2007 

32. Інформаційні системи і технології в обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Дави 

дюк, В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., перероб. та 

доп. – Ж. : Рута, 2007. – 468 с. 

 

33. Тематичне завдання для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / укл. : С. 

Л.  Береза, С. М. Лайчук, С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2007. – 56 с. 

 

                                                                      2013 

34. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: плани та методичні вказівки до 

практичних та семінарських занять, виконання контрольних робіт та підготовки до 

заліку студентами денної форми навчання / С. Ф. Легенчук. – Ж. : ЖДТУ, 2013. 

 

35. Статистичні таблиці: графічне відображення статистичних даних / С. Ф. Легенчук 

// Статистика : навч. посібник / Н. М. Малюга, В. О. Іваненко, О. М. Столяренко та ін. ; 

за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Ж. : ЖДТУ, 2013. – С. 122–139. 

 

 

НАУКОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

 

2004 
36. Інтелектуальний та людський капітал як об’єкт дослідження в аудиті / С. Ф. 

Легенчук, M. Добія // Аудитор України. – 2004. – №16 (56). – С. 23–25. 

                                                                   

37. Трактування поняття “інтелектуальний капітал” в літературних джерелах / С. Ф. 

Легенчук // Вісник ЖДТУ. Сер. : Економічні науки. – 2004. – № 4 (30). – С. 125–129. 

 

2005 

38. Бухгалтерський облік як інститут і елемент державного регулювання економіки / С. 

Ф. Легенчук, О. М. Петрук  // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 1. – С. 155–180. 

 

39. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку 

підприємств: взаємозв’язок понять / С. Ф. Легенчук  // Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні 

науки. – 2005. – № 1 (31). – С. 131–137. 

 

40. Облік і контроль міжнародних розрахунків із застосуванням інформаційно-

комп’ютерних технологій /  С. Ф. Легенчук, О. М. Петрук // Вісник ЖДТУ. Сер.: 

Економічні науки. – 2005. – № 2 (32). – С. 152–165. 

 

41. Поняття капіталу та інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку / С. Ф. 

Легенчук  // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 
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