Якісний склад випускової кафедри обліку і оподаткування
для забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”
з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування

№

1

Прізвище,
ім’я,
по батькові
викладача

Миронюк
Одарка
Василівна

Найменуван
ня посади
(для
сумісників місце
основної
роботи,
найменування посади)

завідувач
кафедри,
доцент

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

Найменування
всіх навчальних
дисциплін, які
закріплені за
викладачем, та
кількість
лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни

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)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
кандидат
Фінансовий
Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
економічних наук облік ІІ (28)
робота
зі спеціальності
Управлінський облік на підприємстві в системі ефективного
08.00.09 Облік і звітність господарювання /М.І.Маниліч, О.В.Миронюк/ Збірник
бухгалтерський
в оподаткуванні наукових праць ЧДТУ Серія: Економічні науки №40,
облік, аналіз та
(18)
частина 1 – Черкаси: Видавництво «ЧДТУ», 2015 - С.27-31
аудит (за видами
Методичні рекомендації до проведення практичних занять
спеціальність
економічної
Судовостудентів з дисципліни «Організація бухгалтерського
Бухгалтерський діяльності),
бухгалтерська
обліку та звітності підприємств» для студентів 2 освітнього
облік, контроль 2005р.
експертиза (20) рівня «Магістр» спеціальність «Облік і оподаткування //
і аналіз
Видавництво «Золоті Литаври». – 2017. – 44 с.
господарської
тема дисертації:
Технологія
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з
діяльності;
Облік виробничих формування
дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» / для
витрат
собівартості
студентів освітнього рівня «Бакалавр», спеціальність
кваліфікація
бавовнопрядильн
продукції (20)
«Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та
економіст
их підприємств:
страхування» // Видавництво «Золоті Литаври» . – 2017. –
методика та
Міжнародні
40 с.
організація
стандарти
Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та
обліку (20)
захисту магістерської роботи для студентів 2-го освітнього
доцент кафедри
рівня «Магістр» спеціальність «Облік і оподаткування» //
обліку і аудиту,
Видавництво «Золоті Литаври» . – 2017. – 48 с.
2015р.
Особливості системи бюджетування на підприємствах
текстильної промисловості /М.І.Маниліч, О.В. Миронюк/
Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ
«Буковинський університет». Випуск 14. – Чернівці: КнигиЧернівецький
державний
університет
імені Юрія
Федьковича,
1991р.

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

Національний
технічний
університет
“Харківський
політехнічний
інститут”
Чернівецький
факультет
Кафедра
економічних
дисциплін
Довідка №1116/95 від
20.03.2019 р.
про підвищення
кваліфікації
(стажування)
Тема:
Удосконалення
методики
викладання та
підготовки
навчальнометодичного
забезпечення

Прим.

1,10,13,
15

ХХІ, 2018. – С.5-12.
Участь у конференціях і семінарах
Управлінський облік –проблеми його впровадження /
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку. (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р.
Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 90-91.
Формування контрольної інформації про витрати
підприємства / Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2017): 27 – 28 квітня
2017. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ
«Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017.
– С. 189-190
Шляхи удосконалення системи оплати праці / Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ.
“Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку (ІТЕП-2016)”. – Чернівці, Книги ХХІ,
2016. - С.203-204
Непрямі витрати та їх розподіл / Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції «Виклики соціально
орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» 23-24
квітня 2015 р. ВП НУБІП «Ніжинський агротехнічний
інститут»- м.Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. –
С.30-32
Управлінський облік в системі інформаційного
забезпечення/ Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Розвиток національної економіки: теорія і
практика» 3-4 квітня 2015 р. ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет ім.. Василя Стефаника».м.Тернопіль Видавництво «Крок», 2015. - С.289-290.
Керівництво науковою роботою студентів
Солічук І.О. Миронюк О.В. Шляхи удосконалення системи
оплати праці / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчених та студ. “Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП2016)”. – Чернівці, Книги ХХІ, 2016. - С.220-221
Плаксій Н., Миронюк О.В. Витрати підприємства в системі
бухгалтерського обліку / Матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. молодих вчених та студ. “Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП2016)”. – Чернівці, Книги ХХІ, 2016. - С.218-219

облікових
дисциплін

2

Євдокименко
Валерій
Кирилович

професор

Львівський
лісотехнічний
інститут,
1961р.,
спеціальність
лісоінженерна
справа,
кваліфікація
інженертехнолог
Академія
суспільних
наук, Москва,
1976р.
спеціальність
«Основи
наукового
управління
соціалістичною
економікою»

доктор
економічних наук
зі спеціальності
08.10.02 –
Територіальні
системи та
комплекси,
1997 р. (08.00.05
Розвиток
продуктивних сил
і регіональна
економіка –
2011 р.)
тема дисертації:
Регіональна
політика розвитку
туризму
(методологія
формування,
механізм
реалізації)
професор кафедри
міжнародної
економіки та
економіки
підприємства,
2002р.

Аналіз
господарської
діяльності (28)
Основи
наукових
досліджень
(20)

Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота
Євдокименко В.К. Формування стратегій відтворення видів
економічної діяльності в контексті динамічного зростання
валової доданої вартості та подолання міжрегіональної
диференціації на основі SoftComputing / Науковий вісник
БДФЕУ. Економічні науки: [зб. наук. пр.]. – Чернівці:
БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 16–36.
Євдокименко В.К. Механізми реалізації регіональної
структурної
політики./
Вісник
Тернопільського
національного економічного університету, №3 – 2015р. – С.
136-139.
Якість облікової інформації та організації облікового
процесу як чинники удосконалення системи
бухгалтерського обліку в сучасних умовах. // Збірник
наукових праць.. Економічні науки ПВНЗ «Буковинський
університет, 2016. – Вип. 12 (у співавторстві) – С. 37-48
Ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні
тренування як інституційні чинники прориву в соціальноекономічному розвитку України та її регіонів. - Збірник
наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський
університет». - Чернівці: Книги XXI, 2017 - С. 5-12
Модифікація бухгалтерського обліку в умовах
інституційних змін. - Збірник наукових праць. Економічні
науки. ПВНЗ «Буковинський університет». - Чернівці:
Книги XXI, 2017 (фахове видання). - С. 22-32
Чинники прориву в стратегії розвитку України та її
регіонів: конвергентно-інтеграційний аспект. - // Збірник
наукових праць.. Економічні науки ПВНЗ «Буковинський
університет, 2018. – Вип. 14. – С. 13-38
Участь у конференціях і семінарах
Vyklyuk Y., Yevdokymenko V., Yaskal I. Modeling of
recreation and tourist attractions development using soft
computing methods // International Journal of Business
Quantitative Economics and Applied Management Research,
2014, Vol. 1, Issue 7, pp. 11-25 (у співавторстві)
Робота з аспірантами та докторантами
Є науковим керівником 8 здобувачів, які одержали
документ про присудження наукового ступеня.
Здійснює керівництво науковою роботою двох аспірантів
Керівництво науковою роботою студентів
2 дипломи Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт

Міжгалузевий
інститут
підвищення
кваліфікації та
перепідготовки
спеціалістів
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
12СПВ
№116714 від
30.01.2015р.
Тема: “Новітні
інноваційні
технології у
вищій школі”
ЧНУ імені Юрія
Федьковича
Економічний
факультет
Кафедра обліку
і аудиту
Довідка про
підвищення
кваліфікації
(стажування) з
28.09.2015р. до
25.03.2016р.
№ 2/13-1389 від
12.05.2016р.
Тема:
Фінансовий
аналіз
діяльності
підприємства в
умовах
євроінтеграційних процесів

1,2,3,4,
8,10,11

3.

Маниліч
Михайло
Іванович

професор

Чернівецький
державний
університет,
1974р.
спеціальність
Історія
кваліфікація
історик,
викладач історії
та суспільствознавства

кандидат
економічних наук
зі спеціальності
08.00.05 Розвиток
продуктивних сил
і регіональна
економіка, 2003р.;
тема дисертації:
“Регіональний
господарський
комплекс:
особливості
відтворення в
умовах
трансформації”
професор кафедри
економіки і
підприємництва,
2015р.
доктор філософії з
економічних наук,
2005р.

Регіональна
економіка (22)
Економічний
аналіз (20)

Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота
Стратегія відтворення регіонального господарського
комплексу: до сучасної парадигми. - Вісник ЧТЕІ.
Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2015. – В.3 (59)
(фахове видання). - С.52-60
Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та
виклики Збірник наукових праць «Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
«Економіка і менеджмент» №12 - Видавничий дім
«Гельветика», 2015 (фахове видання) (у співавторстві). –
С. 14-18
Соціально-економічне становище та пріоритетні напрямки
розвитку Хотинського району Чернівецької області Журнал «Інвестиції: практика та досвід. Економічні науки»,
№ 21, 2015 (фахове видання). – С. 45-49
Інноваційна діяльність з впровадження поновлювальних
джерел енергії як спосіб досягнення енергоефективності
ЖКГ та економіки. - Економічний простір: Збірник
наукових праць - №100 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015
(фахове видання) (у співавторстві). – С. 242-253
Зрівноважений розвиток сільського господарства як
складова частина розвитку регіону. - Науковий журнал
«Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту. Серія: економіка і менеджмент» - Черкаси:
СУЕМ - 2015 - №2 (фахове видання) (у співавторстві). С.47-57
Управлінський облік основа ефективності господарювання
підприємств /Маниліч М.І., Миронюк О.В./ Збірник
наукових праць ЧДТУ Серія: Економічні науки №40,
частина 1 Черкаси: Видавництво «ЧДТУ», 2015 - С.27-31
Маниліч М.І., Бурдейна Л.В. Економічно-математичне
моделювання оцінки виробничих запасів підприємств
деревообробної промисловості з метою прийняття
управлінських рішень. - Збірник наукових праць.
Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет» Чернівці: Книги XXI, 2016 (фахове видання) (у
співавторстві). - С. 5-15
Маниліч М.І. Ментально-психологічні та інформаційнокомунікативні тренування як інституційні чинники прориву

Чернівецький
торговельноекономічний
інститут
КНТЕУ
Кафедра обліку
і оподаткування
Довідка про
підвищення
кваліфікації
(стажування)
№205/01-18 від
01.04.2019р.
Тема:
Удосконалення
методики
викладання та
підготовки
навчальнометодичного
забезпечення з
фахових
дисциплін
спеціальності
“Облік і
оподаткування”

1,2,4,8,
10

4

Штерма
Тетяна
Василівна

доцент

Приватний
вищий
навчальний
заклад
«Буковинський
університет»,
2006р.
спеціальність
“Облік і аудит”
кваліфікація
“економіст”

кандидат
економічних наук
зі спеціальності
08.00.04 Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
економічної
діяльності),2011р.
тема дисертації:
“Нематеріальна
мотивація
персоналу
сільськогосподарських
підприємств”
доцент кафедри
економіки і
підприємництва,
2013р.

Економіка
підприємства
(32)
Менеджмент
(22)
Маркетинг (22)
Соціологія (22)
Економіка праці
і соціальнотрудові
відносини (22)

в соціально-економічному розвитку України та її регіонів. Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ
«Буковинський університет». - Чернівці: Книги XXI, 2017
(у співавторстві). - С. 5-12
Маниліч М.І., Миронюк О.В. Особливості системи
бюджетування на підприємствах текстильної
промисловості. - Збірник наукових праць. Економічні
науки. ПВНЗ «Буковинський університет». - Чернівці:
Книги XXI, 2018 (фахове видання). - С. 5-12
Участь у конференціях і семінарах
Маниліч М.І., Лихолет С.І. Формування стратегійних
напрямів
впровадження
трансферу
технологій
у
промисловому секторі України в контексті євроінтеграції //
Матер. науково-практ. конф. ПВНЗ “Буковинський
університет”: ІТЕП-2015. – Вип.12. - С. 212-214
Робота з аспірантами та докторантами
Є науковим керівником 3 здобувачів, які одержали
документ про присудження наукового ступеня кандидата
економічних наук
Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота
Розвиток як стратегія економічного зростання країни/
колективна монографія кафедри економіки і
підприємництва, Чернівці, 2018 (вступ, розділ 1 – 3,3 д.а.)
Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та
виклики / /Штерма Т.В., Маниліч М.І. / Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
«Економіка і менеджмент», № 12.- Чернівці, 2015. - С.14-18
Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід та сучасні
перспективи України / /Штерма Т.В., Штогринець Н.В. /
Вісник Житомирського національного агроекологічного
університету. - №1 (48), т.2, 2015. – С.26-31.
Економіка праці і соціально-трудові відносини /
Штогринець Н.В. // Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2014 - 204 с.
Положення та методичні рекомендації до проведення
педагогічної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня
«Магістр» / Пелипчук С.М. // Для студентів освітньокваліфікаційного рівня «магістр» м.Чернівці, 2016 р. – 30 с.
Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств
реального сектора економіки // Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск
1(51), м.Ужгород, 2018р. - С. 101-109 (ISSN 2409-6857
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(Print) ISSN 2415-735X (Online)) (index Copernicus)
Економіка праці і соціально-трудові відносини /
Штогринець Н.В. // Навчально-методичний посібник
м.Чернівці, 2014р., 204 с.
Методика викладання економічних дисциплін /
Компендіум та практикум м. Чернівці, 2014. – 245 с.
Положення
та методичні рекомендації до проведення
педагогічної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» / Пелипчук С.М. // Для студентів освітньокваліфікаційного рівня «магістр», Чернівці, 2016. – 30 с.
Участь у конференціях і семінарах
Development management: Manager aspect /
MedunarodnanaucnakonferencijaInternationalScientificConfere
nce. Menadzment, 2014. Zbornikrezimeaabstractproceedings.
Belgrade. – PP. 251-254.
Специфічні умови розвитку селянських господарству
гірській зоні Карпат / Штогринець Н.В. // Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня
2015, Ч. 2., м. Івано-Франківськ. – С. 312-313.
Принципи організації навчальної діяльності студентів у
процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін
/ Пелипчук С.М. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.36, Том 5 (65):
Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті
інтеграції до Європейського освітнього простору». – К.:
Гнозис, 2015. – 618с.
Problems and prospects of economic education in Ukraine
//
Nowoczesna
edukacja:
filozofia,
innowacja;
doświadczenie, Poland, University Informatics (WSIiU),
Lodz, Poland, 2015 р. – рр. 265-269.
Problems of realization and ways of perfection of
financial control are in Ukraine // Znanstvena misel
journal. Vol. 2. Ljubljana, Slovenia. № 15/2018. рр. 42-45
Керівництво науковою роботою студентів
Розвиток сучасного менеджменту як системи управління /
Штерма Т.В. Лазоряк А, Семіген А. // МНУ
ім. Сухомлинського, 2015р.
Успіх та кар’єрний шлях / Штерма К. // Інформаційні
технології, економіка та право: стан та перспективи
розвитку (ІТЕП-2016): матеріали ювілейної міжнародної
науково-практичної конференції, травень 2016 р.–

використання
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Львівський
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медицини та
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Довідка №38-14
від 16.10.2014р.
про стажування
з соціології
Х Міжнародна
науковопрактична
конференція
“Вища освіта
України у
контексті
інтеграції до
європейського
освітнього
простору” (1921 листопада
2015р., м.Київ)
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації
№ЕЕ-101-11 від
22.11.2015р.

Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет – Чернівці, 2016. – С. 246
Облік дебіторської заборгованості на ПП «Колос» /
Райлян М., Штерма Т.В. // Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП2016): Матеріали ювілейної міжнародної науковопрактичної конференції, травень 2016 – Міністерство
освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет –
Чернівці, 2016. - С. 196-197
Штерма Катерина, Штерма Т.В.Ліквідність підприємства –
аналіз показників. // Інформаційні технології, економіка та
право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016):
Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної
конференції, травень 2016 – Міністерство освіти і науки
України, ПВНЗ «Буковинський університет – Чернівці,
2017. С. 221-222
Штерма Т.В., Винту Ю. Планування кар'єрного росту
працівників // Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016): Матеріали
ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,
травень 2016 – Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ
«Буковинський університет – Чернівці, 2017. С. 219-220
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Статистична оцінка міграції робочої сили Західного регіону
України. // Монографія. – Чернівці 2014. – 226 с.
Адаптація статистичних методів до об’єкту дослідження
«міграція робочої сили» // Збірник наукових праць.
Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. – С.16-24
Особливості облікових систем в країнах ЄС / Збірник
наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги –
ХХІ, 2017. – С. 33-40
Масштаби зовнішніх трудових міграцій: причини,
тенденції, наслідки./ Електронне наукове фахове видання з
економічних наук «Modern economics», 2018
Збірник тестів та кросвордів з курсу «Економічна
статистика» (практикум) / Лащак В.В. //Чернівці: Наші
книги, 2016. – 98 с.
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Методичні рекомендації для проведення практичних занять
з дисципліни «СТАТИСТИКА» / Чернівці: Наші книги,
2016. – 56 с.
Методичні рекомендації для проведення лекційних занять з
дисципліни «Аудит» для здобувачів першого
(бакалаврського) ступеню спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» / Чернівці: Золоті литаври, 2017. – 20с.
Використання статистичних методів при реалізації
аналітичних процедур аудиту / Міжнародний науковий
журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2018.
Участь у конференціях і семінарах
The informative providing of statistical study of migratory
streams / Збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції “Статистика ХХІ століття: нові
виклики, нові можливості”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка,
2015. – С. 40-41.
Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні / Materiały
XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
«Naukowa przestrzeń Europy - 2015» Volume 4. Ekonomiczne
nauki: Przemyśl. Nauka i studia - Р. 45-47.
Аудит як форма контролю фінансово-господарської
діяльності підприємств / Materiały XI Międzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy
- 2015» Volume 4. Ekonomiczne nauki: Przemyśl. Nauka i
studia - Р. 25-27.
Особливості внутрішнього аудиту витрат діяльності
підприємств та організацій / Materiały XI Międzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy
- 2015» Volume 4. Ekonomiczne nauki: Przemyśl. Nauka i
studia - Р. 21-23
Керівництво науковою роботою студентів
Організація і методика аудиту доходів підприємства /
Звірід Н.В., Москалюк М.Д.. // Матеріали міжнар. наук.практ. конф. молодих вчених та студ. “Інформаційні
технології, економіка та право: стан та перспективи
розвитку (ІТЕП-2016)”. – Чернівці, 2016. – С. 203–205.
Переваги використання автоматизованих систем
бухгалтерського обліку /Гладчук Я. // Матеріали міжнар.
наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. “Інформаційні
технології, економіка та право: стан та перспективи
розвитку (ІТЕП-2018)”. – Чернівці, 2018. – С. 82-84
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Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота
Рошко Н.Б. / Формування методичного забезпечення
економічного аналізу діяльності туристичних фірм//
Збірник наукових праць «Економічні науки» Буковинського
університету. – Чернівці. Випуск 10, 2014.- С. 168-176 (0,54
друк. арк.)
Переваги Карпатського регіону в туристичній діяльності
України [Текст] / Михайло Іванович Маниліч, Наталія
Борисівна Рошко // Економічний аналіз: Зб. наук. праць /
Тернопільський національний економічний університет;
редкол.: В.А.Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль:
Видавничо-поліграфічний
центр
Тернопільського
національного економічного університету “Економічна
думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 1993-0259.
Рошко Н.Б. / Перспективи використання управлінського
обліку підприємствами Чернівецької області// Збірник
наукових праць «Економічні науки» Буковинського
університету. – м. Чернівці. Випуск 14, 2018. – С. 128-135
Методичні
вказівки
до
проходження
виробничої
(технологічної) практики для студентів спеціальності
«Облік і аудит», «Облік і оподаткування» / [уклад.: Лащак
В.В., Рошко Н.Б.]; Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет». – Чернівці, 2016. – 47 с.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять
студентів з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів
спеціальності «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит»,
«Облік і оподаткування» / [уклад.: Рошко Н.Б.]; Приватний
вищий навчальний заклад «Буковинський університет».–
Чернівці, 2016. – 54 с.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять
студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в
комерційних банках» для студентів спеціальностей
«Бухгалтерський облік», «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Облік і оподаткування» / [уклад.: Рошко
Н.Б.]; Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський
університет». – Чернівці, 2017. – 54 с.
Участь у конференціях і семінарах
Рошко Н.Б. /Утилітарні методи економічного аналізу
діяльності туристичних фірм / Н.Б. Рошко // Матеріали
міжнародної
науково–практичної
конференції
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«Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку (ІТЕП-2014)»/ у 2 частинах. Ч.1.– м.
Чернівці: Книги –ХХІ, 2014. – С. 134-135
Облікове забезпечення діяльності суб'єктів зеленого
туризму// Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2015): матеріали
міжнародної науково-практичної конференції молодих
вчених та студентів, 24-25 вересня 2015 р. Міністерство
освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет».
– Чернівці: Книги ХХІ, 2015. - С.222-224.
Керівництво науковою роботою студентів
Унгурян О., Рошко Н.Б. Особливості обліку кредитних
операцій / / Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2017): 27 – 28 квітня
2017 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ
«Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017.
– С. 201-202
Мельничук С., Рошко Н.Б. /Організація обліку депозитних
операцій в комерційному банку // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП –
2017): 27 – 28 квітня 2017 р. Міністерство освіти і науки
України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці:
Книги-ХХІ, 2017. – С.203-204.
Лазоряк О., Рошко Н.Б. /Організація обліку витрат і доходів
підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2018): 19 квітня 2018 р.
Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 88-89
Леваніна А., Рошко Н.Б. / Галузеві особливості, що мають
вплив на організацію обліку // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП –
2018): 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки
України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці:
Книги-ХХІ, 2018. – С.93-94.
Дерев’янська К., Рошко Н.Б./ Економічний зміст витрат та
їх класифікація // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції ІТЕП-2018: 19 квітня 2018 р.
Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 98-99.
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Бурдейна
Людмила
Володимирівна

доцент

Чернівецький
державний
університет
імені Юрія
Федьковича,
2000р.
спеціальність
„Облік і аудит”
кваліфікація
економіст

кандидат
економічних наук
зі спеціальності
08.00.09 –
бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит, 2015р.
тема дисертації:
“Облік та оцінка
виробничих
запасів в
інформаційній
системі
підприємства”

Бухгалтерський
облік (52)
Управлінський
облік (28)
Звітність
підприємств
(28)
Облік у
бюджетних
установах (26)
Виробнича
практика

Основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота
Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в
умовах реформування системи бухгалтерського обліку
України / С.І.Головацька, Л.В.Бурдейна // Вісник Львівської
комерційної академії – Львів: Видавництво Львівської
комерційної академії, 2015. – Вип. 49 (Серія економічна). –
С. 128-132.
Оцінка виробничих запасів за справедливою вартістю в
інформаційному
забезпеченні
забезпечені
системи
менеджменту підприємства / М.І. Маниліч, Л.В. Бурдейна //
Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий
розвиток економіки» – Хмельницький, 2015. – Вип. 29 –
С.189-195.
Економіко-математичне моделювання оцінки виробничих
запасів підприємств деревообробної промисловості з метою
прийняття управлінських рішень / М.І. Маниліч, Л.В.
Бурдейна // Збірник наукових праць ПВНЗ Буковинський
університет. Економічні науки. Випуск 11 Чернівці книги –
ХХІ. – 2016. – С. 4-7
Вплив
галузевих
особливостей
деревообробних
підприємств на організацію та методику обліку виробничих
запасів / Л.В. Бурдейна // Збірник наукових праць.
Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 9. – С. 422-429.
Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного
використання виробничих запасів на підприємствах /
Л.В.Бурдейна // Науковий журнал “Молодий вчений”. –
2015. – №3 (18) березень. Ч.1. – Херсон, 2015. – С. 39-42.
Бурдейна Л.В. Бухгалтерський облік / Л.В.Бурдейна //
Робочий зошит. – Чернівці, 2017. – 41 с.
Бурдейна Л.В. «Контроль і ревізія» / Л.В.Бурдейна //
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи
студентів з дисципліни. – Чернівці, 2016. – 38 с.
Облік і звітність у бюджетних установах / Л.В.Бурдейна //
Методичні рекомендації до організації самостійної та
індивідуальної роботи для студентів. – Чернівці, 2017. –
33 с.
Бурдейна Л.В. Облік і звітність у бюджетних установах /
Л.В. Бурдейна // Методичні вказівки до проведення
практичних занять. – Чернівці, 2016. – 48 с.
Участь у конференціях і семінарах
Організація первинного обліку виробничих запасів//
Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки

Обслуговуючий
кооператив
“Енергія”
Довідка про
підвищення
кваліфікації
(стажування)
№123 від
28.12.2018р. з
дисциплін
Бухгалтерський
облік,
Фінансовий
облік, Звітність
підприємств.
Тема:
Формування
консолідованої
фінансової
звітності в
сучасних
умовах
НТУ
“Харківський
політехнічний
інститут”,
Чернівецький
факультет
Кафедра
економіки та
менеджменту
Довідка про
підвищення
кваліфікації
(стажування)
№11-16/128 від
16.04.2019 р.
Тема:
Консолідована
фінансова
звітність:

2,10,13,
15

та права: Матеріали міжнар. науково-практичної
конференції – Чернівці. – 2013. – Випуск 10. - С. 206-208.
Система обліку та оцінки виробничих запасів підприємств //
Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку (ІТЕП-2015): матеріали міжнародної
науково-практичної конференції молодих вчених та
студентів, 24-25 вересня 2015 р. Міністерство освіти і науки
України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці:
Книги ХХІ, 2015. – С.228-230
Керівництво науковою роботою студентів
Бурдейна Л.В., Літовська О. Особливості обліку наявності
та руху готової продукції: «Інформаційні технології,
економіка
та право: стан та перспективи розвитку»
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
молодих вчених та студентів. – Чернівці 2016. – С. 194-195.
Бурдейна Л.В., Дранчук Х. Облік доходів і видатків
спеціального фонду бюджетних установ: «Інформаційні
технології, економіка
та право: стан та перспективи
розвитку» матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці 2016.
– С. 211-212.
Бурдейна Л.В., Філіпяк Х. Сучасний стан обліку
необоротних активів: Економічний простір: матеріали
студентської
науково-практичної
конференції
/
економічний факультет ПВНЗ «Буковинський університет».
– Чернівці 2015. – С.95-98.
Бурдейна Л.В., Заворотна Д.
Особливості обліку
безготівкових розрахунків: Економічний простір: матеріали
студентської
науково-практичної
конференції
/
економічний факультет ПВНЗ «Буковинський університет».
– Чернівці, 2015. – С.108-111.

організація та
методика
викладання

Інформація до п.30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності:

П.І.Б.
викладача
Миронюк
Одарка
Василівна

Номер
підпункту
(1-16)
пункту 5
приміток
п.1

п.10

п.13

п.15

Виконання
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:
Управлінський облік на підприємстві в системі ефективного господарювання /М.І.Маниліч, О.В.Миронюк/ Збірник наукових праць ЧДТУ Серія:
Економічні науки №40, частина 1 – Черкаси: Видавництво «ЧДТУ», 2015 - с.27-31
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової
установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчальнометодичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника
Завідувач кафедри обліку і оподаткування
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та звітності
підприємств» для студентів 2 освітнього рівня «Магістр» спеціальність «Облік і оподаткування // Видавництво «Золоті Литаври» . – 2017. – 44 с.
2.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» / для студентів освітнього рівня
«Бакалавр», спеціальність «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» // Видавництво «Золоті Литаври» . – 2017. – 40 с.
3. Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для студентів 2-го освітнього рівня «Магістр» спеціальність
«Облік і оподаткування» // Видавництво «Золоті Литаври» . – 2017. – 48 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Управлінський облік – проблеми його впровадження / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 90-91.
2. Формування контрольної інформації про витрати підприємства / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології,
економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2017): 27 – 28 квітня 2017 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський
університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – С. 189-190.
3. Шляхи удосконалення системи оплати праці / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. “Інформаційні технології, економіка
та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016)”. – Чернівці, Книги ХХІ, 2016. С.203-204.
4. Непрямі витрати та їх розподіл / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціально орієнтованої економіки в
євроінтеграційних умовах» 23-24 квітня 2015 р. ВП НУБІП «Ніжинський агротехнічний інститут»- м.Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2015. –
С.30-32
5.Управлінський облік в системі інформаційного забезпечення/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної
економіки: теорія і практика» 3-4 квітня 2015 р. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.. Василя Стефаника».- м.Тернопіль
Видавництво «Крок», 2015. - С.289-290.
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6. Strategic analysis in the management system / International Scientific Conference “Management 2014” April 25 and 26, 2014. Belgrade. 2014 . – С.176-177
Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Угода про співпрацю від 01.07.2016 р. з ТОВ ВКФ “Чернівецький деревообробний комбінат” Лтд
Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Рошко Н.Б. / Формування методичного забезпечення економічного аналізу діяльності туристичних фірм// Збірник наукових праць «Економічні
науки» Буковинського університету. – м. Чернівці. Випуск 10. 2014.- С. 168-176 (0,54 друк. арк.)
2. Переваги Карпатського регіону в туристичній діяльності України [Текст] / Михайло Іванович Маниліч, Наталія Борисівна Рошко // Економічний
аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 19930259.
3. Рошко Н.Б. / Перспективи використання управлінського обліку підприємствами Чернівецької області// Збірник наукових праць «Економічні науки»
Буковинського університету. – м. Чернівці. Випуск 14. 2018.- С. 128-135.
4. Переваги Карпатського регіону в туристичній діяльності України [Текст] / Михайло Іванович Маниліч, Наталія Борисівна Рошко // Економічний
аналіз: Зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А.Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 19930259.
5. Trans-border issues with smuggling of Ukraine and Romania and the role of indirect taxes as a regulator of consumer prices in Ukraine.- колектив авторів
Лащак В.В., Рошко Н.Б. Пелипчук Н.О. та ін.- журнал Modern science № 3-2018 - С. 27-36)
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової
установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчальнометодичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
голова циклової комісії фінансово-облікових дисциплін
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки до проходження виробничої (технологічної) практики для студентів спеціальності «Облік і аудит», «Облік і оподаткування»
/ [уклад.: Лащак В.В., Рошко Н.Б.]; Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці, 2016. – 47 с.
2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності
«Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Облік і оподаткування» / [уклад.: Рошко Н.Б.]; Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський
університет». – Чернівці, 2016. - 54с.
3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках» для
студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» / [уклад.: Рошко Н.Б.];
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці, 2017. – 54 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Рошко Н.Б., Унгурян О. Особливості обліку кредитних операцій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні
технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2017): 27 – 28 квітня 2017 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ
«Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – С.201-202
2. Рошко Н.Б., Мельничук С. /Організація обліку депозитних операцій в комерційному банку / / Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2017): 27 – 28 квітня 2017 р. Міністерство освіти і
науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – С.203-204.
3. Рошко Н.Б., Лазоряк О. /Організація обліку витрат і доходів підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні
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технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ
«Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 88-89
4. Рошко Н.Б., Леваніна А. / Галузеві особливості, що мають вплив на організацію обліку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки України,
ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С.93-94.
5. Рошко Н.Б., Дерев’янська К. / Економічний зміст витрат та їх класифікація // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспеКТИВИ РОЗВИТКУ (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р. Міністерство освіти і науки
України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – С. 98-99.
Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Угода про співпрацю від 23.05.2016 р. з ПрАТ “Буковинапродукт”, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Кам'яна, вул. Коцюбинського, 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
Маниліч М.І. Інноваційна діяльність з впровадження поновлювальних джерел енергії як спосіб досягнення енергоефективності ЖКГ та економіки. Економічний простір: Збірник наукових праць - №100 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. –С. 242-253 (index Copernicus).
Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Маниліч М.І. Стратегія відтворення регіонального господарського комплексу: до сучасної парадигми. - Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. – Чернівці:
ЧТЕІ КНТУ, 2015. – в.3 (59). - С.52-60
2. Маниліч М.І. Інноваційна діяльність з впровадження поновлювальних джерел енергії як спосіб досягнення енергоефективності ЖКГ та економіки. Економічний простір: Збірник наукових праць - №100 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. –С. 242-253 (у співавторстві).
3. Маниліч М.І. Зрівноважений розвиток сільського господарства як складова частина розвитку регіону. - Науковий журнал «Вісник
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент» - Черкаси: СУЕМ - 2015 - №2. – С.47-57 (у
співавторстві).
4. Маниліч М.І. Управлінський облік основа ефективності господарювання підприємств /Маниліч М.І., Миронюк О.В./ Збірник наукових праць ЧДТУ
Серія: Економічні науки №40, частина 1 Черкаси: Видавництво «ЧДТУ», 2015 - с.27-31
5. Маниліч М.І. Ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники прориву в соціально-економічному
розвитку України та її регіонів. - Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет». - Чернівці: Книги XXI, 2017. - С. 512 (у співавторстві).
Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата наук
Підготував 3 кандидатів економічних наук
Голова редакційної колегії “Збірника наукових праць. Економічні науки”, затверджений як фахове видання, зареєстрований у світовій базі даних
періодичних видань з номером ISSN 2219-5378 та включений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОНУ №1021 від 07.10.2015р.).
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової
установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчальнометодичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Організаційна робота у закладі на посаді президента університету
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1 Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України / С.І.Головацька,
Л.В.Бурдейна // Вісник Львівської комерційної академії – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49 (Серія економічна). –
С.128-132.
2 Оцінка виробничих запасів за справедливою вартістю в інформаційному забезпеченні забезпечені системи менеджменту підприємства / М. І.
Маниліч, Л. В. Бурдейна // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». –Хмельницький, 2015. – Вип. 29 – С.189-195
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3 Економіко-математичне моделювання оцінки виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості з метою прийняття управлінських
рішень / М. І. Маниліч, Л. В. Бурдейна // Збірник наукових праць ПВНЗ Буковинський університет. Економічні науки. Випуск 11 Чернівці книги –
ХХІ. – 2016. – С. 4-7
4 Особенности оценки производственных запасов / Л. В. Бурдейна // Экономика и предпринимательство: междунар. науч. журнал. – Москва, 2015. –
№ 5 (58-2). – С. 660-663.
5 Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничих запасів на підприємствах / Л. В. Бурдейна // Науковий журнал
“Молодий вчений”. – 2015. – №3 (18) березень. Ч. 1. – Херсон, 2015. – С. 39-42.
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової
установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчальнометодичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
голова циклової комісії фінансово-облікових дисциплін
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Бурдейна Л. В. Бухгалтерський облік / Л. В. Бурдейна // робочий зошит. – Чернівці, 2017. – 41 с.
2. Бурдейна Л. В. «Контроль і ревізія» / Л. В. Бурдейна // Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни. –
Чернівці, 2016. – 38 с.
3. Бурдейна Л. В. Облік і звітність у бюджетних установах / Л. В. Бурдейна // Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної
роботи для студентів. – Чернівці, 2017. – 33 с.
4. Бурдейна Л. В. Облік і звітність у бюджетних установах / Л. В. Бурдейна // Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Чернівці, 2016.
– 48 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Бурдейна Л.В. Сучасний стан обліку та оцінки виробничих запасів / Л. В. Бурдейна // Економіка України в умовах сучасних геополітичних
трансформацій: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 травня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 9-11.
2. Бурдейна Л.В., Літовська О. Особливості обліку наявності та руху готової продукції: «Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці 2016. – С. 194-195.
3. Бурдейна Л.В., Дранчук Х. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ: «Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці 2016. – С. 211-212.
4. Бурдейна Л.В., Філіпяк Х. Сучасний стан обліку необоротних активів: Економічний простір: матеріали студентської науково-практичної
конференції / економічний факультет ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці 2015. – С. 95-98.
5. Бурдейна Л.В., Заворотна Д. Особливості обліку безготівкових розрахунків: Економічний простір: матеріали студентської науково-практичної
конференції / економічний факультет ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці 2015. – С. 108-111.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Адаптація статистичних методів до об’єкту дослідження «міграція робочої сили» // Збірник наукових праць ПВНЗ Буковинський університет.
Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. – С.16-24
2. Особливості облікових систем в країнах ЄС / Збірник наукових праць ПВНЗ Буковинський університет. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ,
2017. – С. 33-40
3. Використання статистичних методів при реалізації аналітичних процедур аудиту / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні
науки", 2018. / (https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/ekonomicheskiy-nauchnyy-zhurnal/)
4. Подвійний запис: історичні витоки / Міжнародний науковий журнал International Scientific Journal, 2018 (https://nubip.edu.ua/node/21534)
5. Масштаби зовнішніх трудових міграцій: причини, тенденції, наслідки./ Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern
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economics», 2018 (https://modecon.mnau.edu.ua/13589445)
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Статистична оцінка міграції робочої сили Західного регіону України. Монографія. – Чернівці, 2014. –226 с.
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Звірід Н.В. Збірник тестів та кросвордів з курсу «Економічна статистика» (практикум) / Звірід Н.В., Лащак В.В. //Чернівці: Наші книги, 2016. – 98
с.
2. Звірід Н.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «СТАТИСТИКА» / Чернівці: Наші книги, 2016. – 56 с.
3. Звірід Н.В. Методичні рекомендації для проведення лекційних занять з дисципліни «Аудит» для здобувачів першого (бакалаврського) ступеню
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Чернівці: Золоті литаври, 2017. – 20 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. The informative providing of statistical study of migratory streams / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Статистика ХХІ
століття: нові виклики, нові можливості”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – С. 40-41.
2. Звірід Н.В. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні / Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń
Europy - 2015» Volume 4. Ekonomiczne nauki: Przemyśl. Nauka i studia - S. 45-47.
1. Звірід Н.В. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності підприємств / Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej
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