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РЕЗЮМЕ 

 

Мискін Юрій Ігоревич, кандидат 

економічних наук, доцент 

Офіс 223, 31, вул. Університетська,  

м. Ірпінь, Україна, 08201 

Роб. тел.: +380-98-823-34-08 

Моб. тел.: +380-66-208-27-85 

E-mail: muskin@ukr.net 
 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 
• Динамічний кар’єрний та життєвий успіх, підкріплений постійним 

саморозвитком і високими морально-етичними цінностями. 

• Лідер, який вміє об’єднати колектив і спрямувати його діяльність на 

досягнення поставлених цілей. 

• Креативна особистість з високим рівнем організаторсько-комунікаційних 

здібностей та позитивним досвідом розробки й реалізації наукових і бізнесоких 

проектів. 

 

 

 

ОСВІТА 
• Наукове звання доцент за кафедрою бухгалтерського обліку, 

Національний університет державної податкової служби україни, м. Ірпінь, 

Україна, 2011. 

• Кандидат економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит», Національний університет біоресурсвіт та 

природокористування України, м. Київ, Україна, 2010. 

ДИСЕРТАЦІЯ: Аналітичне забезпечення управління діяльністю 

сільськогосподарських підприємств 

• Магістр з обліку та аудиту, Національний університет державної 

податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2006. 

• Бакалавр з обліку та аудиту, Національна академія державної 

податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2005. 
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ДІЙСНІ АКАДЕМІЧНІ ПОСАДИ 
• Докторант кафедри фінансів, Університет державної фіскальної служби 

України, м. Ірпінь, Україна 

• Доцент, кафедра обліково-аналітичних баз знань, Університет державної 

фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна 

• Голова Ради молодих вчених, Університет державної фіскальної служби 

України, м. Ірпінь, Україна 
 

ДІЙСНЕ ЧЛЕНСТВО 
• Редакційна колегія, Наша перспектива: науково-аналітичний журнал, 

2013 

• Голова Ради, Громадська організація «Україна інтелектуальна», 2014 
 

ПОПЕРЕДНІ АКАДЕМІЧНІ ПОСАДИ 
• Докторант кафедри фінансів, Університет державної фіскальної служби 

України, м. Ірпінь, Україна, 2017– до нині. 

• Директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій 

та регіонального розвитку, Університет державної фіскальної служби України, 

м. Ірпінь, Україна, 2016 

• Заступник директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх 

технологій та регіонального розвитку, Університет державної фіскальної 

служби України, м. Ірпінь, Україна, 2015-2016 

• Доцент, кафедра обліково-аналітичних баз знань, Національний 

університет державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2015 – до 

нині 

• Голова Ради молодих вчених, Національний університет державної 

податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2013- до нині 

• Заступник директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та 

аудиту з наукової роботи та міжнародних відносин, Національний університет 

державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2014- 2015 

• Заступник декана обліково-економічного факультету з наукової роботи та 

міжнародних відносин, Національний університет державної податкової 

служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2010- 2014 

• Доцент, кафедра бухгалтерського обліку, Національний університет 

державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2011- 2015 

• Старший викладач, кафедра бухгалтерського обліку, Національний 

університет державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2009- 

2011 

• Асистент, кафедра бухгалтерського обліку, Національний університет 

державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2007- 2009 

• Аспірант, кафедра бухгалтерського обліку, Національний університет 

державної податкової служби україни, м. Ірпінь, Україна, 2007- 2010 
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ДИСЦИПЛІНИ 

 

Бакалаврський рівень 

• Основи наукових досліджень 

в економіці 

• Податковий облік 

• Управлінський облік 

• Бухгалтерський облік 

• Податкове рахівництво 

• Особливості бухгалтерського 

обліку з різних галузях економіки 

 

 

Магістерський рівень 

• Бухгалтерський облік і 

прийняття управлінських рішень 

• Стратегічний управлінський 

облік 

• Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

• Бухгалтерський облік в 

управлінні підпрриємницькою 

діяльністю 

• Інформаційні технології 

управлінської звітності 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНТЕРЕСИ 
• Інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємств 

• Обліково-аналітичне обгрунтування прийняття управлінських рішень 

• Соціалізація податкової політики 

• Податкове регулювання інноваційно-інтекстиційної діяльності 

• Інформаційні технології управління 

• Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку 

України 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
Сертифікати 

• Сертифікат користувача програмного комплексу «MD Office» НВО 

«Поверхность МД» (2015 р.); 

• Сертифікат користувача програми «QD Pro» НТФ «Інтес ЛТД» (2015 р.); 

• Сертифікат користувача програмного комплексу «Фінанси без проблем» 

ЗАТ «Хакерс-ДИЗАЙН» (2014 р.); 

• Міжнародний сертифікат користувача комп’ютерної програми «M.E.Doc 

IS» корпорації «Інтелект Сервіс» (2014 р.); 

• Міжнародне посвідчення стюарда (2012 р.); 
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ДОСВІД РОБОТИ 

 
Компанія 

• Національний 

університет державної 

податкової служби 

України, 2013-до нині 

Освітня діяльність 

Посада 

• Голова 

Ради молодих 

вчених 

Обов’язки 

• Управління 

персоналом, 

організація роботи 

науковців 

безструктурними 

методами управління, 

реалізація наукових та 

бізнес-проектів 

• Університет 

державної податкової 

служби України, 2017- до 

нині 

Наукова діяльність 

Докторант кафедри 

фінансів 

Написання докторської 

дисертації, участь у 

науково-комунікативних 

заходах, апробація 

результатів наукового 

пошуку 

• Університет 

державної податкової 

служби України, 2016 

Освітня діяльність 

Директор 

Навчально-

наукового центру 

інноваційних 

освітніх технологій 

та регіонального 

розвитку 

Управління персоналом, 

організація проектів, 

налагодження 

комунікацій між 

праціниками та топ 

менеджментом, 

координація наукової та 

навчальної роботи, 

налагодження 

міжнародних відносин 

• Університет 

державної податкової 

служби України, 2015-

2016 

Освітня діяльність 

Заступник 

директора 

Навчально-

наукового центру 

інноваційних 

освітніх технологій 

та регіонального 

розвитку 

Управління персоналом, 

організація проектів, 

налагодження 

комунікацій між 

праціниками та топ 

менеджментом, 

координація наукової 

роботи, налагодження 

комунікації між філіями. 

• Національний 

університет державної 

податкової служби 

україни, 2014-2015 

Освітня діяльність 

• Заступник 

директора 

Навчально-

наукового 

інституту 

обліку, аналізу 

та аудиту 

• Управління 

персоналом, 

організація проектів, 

налагодження 

комунікацій між 

праціниками та топ 

менеджментом, 

координація наукової 

роботи, налагодження 
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міжнародних відносин 

• Національний 

спортиіний комплекс 

«Олімпійський», 2012 

Організація спортивних 

заходів 

• Старший 

стюард 

• Забезпечення 

безпеки на стадіоні, 

управління 

персоналом, 

формування 

передумов для 

командиної роботи, 

оперативне 

управління у кризових 

ситуаціях 

• Національний 

університет державної 

податкової служби 

україни, 2010-2014 

Освітня діяльність 

• Заступник 

декана 

обліково-

економічного 

факультету 

• Управління 

персоналом, 

організація проектів, 

налагодження 

комунікацій між 

праціниками та топ 

менеджментом 

• Національний 

університет державної 

податкової служби 

україни, 2007-2015 

Освітня діяльність 

• Викладач • методичне 

забезпечення освітньої 

діяльності, наукова 

діяльність  

• Державна 

податкова інспекція 

Оріхівського району 

Запорізької області, 

2006, 

Діяльність у сфері 

податкового 

адміністрування 

• Інспектор • Адміністрування 

спрати єдиного 

податку, плати за 

землю та податку з 

доходів фізичних осіб 

 

 

ВІДЗНАКИ 

 
• Грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради за багаторічну 

сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з 

нагоди 20-ї річниці Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту 

(2016 р.); 

• Подяка Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну 

працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, 

високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня науки 

(2014 р.); 
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• Подяка Ректора Тернопільського національного економічного університету 

за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної науки, зміцнення 

міжрегіонального молодіжного наукового співтовариства, вірність традиціям та 

сприяння в організації І-Х Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 

національна ідентичність та тенденції глобалізації» (2004 – 2013 рр.) (2013 р.); 

• Диплом Президента Global Management Challenge International за розвиток 

талановитої молоді України, підтримку, прекрасну організаційну роботу та 

динамічний розвиток першого студентського чемпіонату зі стратегічного 

менеджменту Global Management Challenge Junior (2011 р.); 

• Подяка Директора департаменту з управління  стадіонами МОК «Євро 2012 

Україна» за плідну співпрацю та виявлену високу якість роботи при 

забезпеченні заходів безпеки на стадіоні НСК «Олімпійський» під час 

проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу «Євро 

2012» (2012 р.); 

• Почесна грамота Ректора Національного університету державної податкової 

служби України за активну участь у науковій роботі навчального закладу та 

значні досягнення у науковій сфері та з нагоди професійного свята – Дня науки 

(2013 р.); 

• Подяка Голови профкому студентів та курсантів Національного університету 

державної податкової служби України за співпрацю та вагому підтримку 

студентського самоврядування (2014 р.); 

• Диплом Голови ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту 

національного університету «Львівська політехніка» за кращу доповідь на 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Управління 

економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи 

вирішення» (2014 р.); 

• Почесна грамота Ректора Національного університету державної податкової 

служби України за активну участь у науковій роботі навчального закладу, 

підготовку фахівців для державної податкової служби, значні досягнення у 

науковій сфері та з нагоди Дня науки (2012 р.); 

• Грамота Ректора Тернопільського національного економічного університету 

за високий рівень наукової доповіді на пленарному засіданні ХІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний 

розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 

(2014 р.); 

• Почесна грамота декана факультету економіки та оподаткування 

Національного університету державної податкової служби України за І місце у 

роботі секції «Новації податкового кодексу України в контексті глобалізацій 

них та інтеграційних процесів» Міжнародної науково-практичної конференції 

«Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних 

процесів» (2011 р.); 

• 6 грамот Ректора Тернопільського національного економічного університету 

за активну участь у роботі секції «Міжнародні стандарти та проблеми 

уніфікації обліку, аналізу і аудиту» Міжнародної науково-практичної 
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конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в 

ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (2008, 2009, 

2011, 2012, 2013, 2014 роки); 

• більше 40 грамот та дипломів за перемогу у спортивних змаганнях з шахів. 


