
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

ПРАВДЮК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

1. Правдюк А.Л., Правдюк М.В. Економічні та обліково – законодавчі аспекти 

інвестиційно – інноваційної діяльності аграрного сектору. Економіка, фінанси, 

менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2. С. 90-105. (фахове 

видання) 

2. Правдюк А.Л. Правдюк Н.Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її 

ролі в управлінні земельними ресурсами  «Економіка АПК» .2018.№ 10. С.26 – 39. 

(фахове видання) 

3. Правдюк А.Л., Правдюк М.В. Обліково – нормативне забезпечення управління 

витратами на біологічні перетворення у тваринництві. Економіка, фінанси, 

менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 109 – 124. (фахове 

видання) 

4. Правдюк А.Л. Конституційно-правові засади інформаційної безпеки України. 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9. С.169 

-178.(фахове видання) 

5. Правдюк А.Л. Правове регулювання функціонування Єдиного державного реєстру 

тварин. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31 (70). № 4. 2020.С 158-166. (фахове 

видання) 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 

1. Правдюк А.Л., Пивовар Ю.Г., Буличева Н.А., Яра О.П., Єрмоленко Ю.В. Фінансове 

право України. Навчальний посібник. Київ: О.С Ліпкан, 2010.160 с.  

2. Правдюк А.Л. Державна реєстрація та ідентифікація сільськогосподарських тварин: 

стан та перспективи удосконалення правового регулювання монографія.: Вінниця, 

ПП Балюк.2010. С.536. 

3. Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю. Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму монографія.: Київ, 

«Центр учбової літератури».2019. С.360. 

 

 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 



самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три 

найменування; 

1. Правознавство : методичні рекомендації для практичної роботи  для студентів галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський)  під час 

підготовки з нормативної дисципліни «Правознавство». / А.Л. Правдюк; Вінниця: 

ВНАУ, 2020. – 31 с. 

2. Правознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи  для студентів галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський)  під час 

підготовки з нормативної дисципліни «Правознавство». / А.Л. Правдюк; Вінниця: 

ВНАУ, 2020. – 31 с. 

 


