ВІДОМОСТІ
про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування”
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Найменування

посади

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,
або категорія, педагогічне
звання

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

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

Примітки
**

Особи, які працюють за основним місцем роботи
1

2

Миронюк
Одарка
Василівна

Євдокименко
Валерій
Кирилович

завідувач
кафедри,
доцент

професор

Чернівецький
державний
університет імені
Юрія Федьковича,
1991р.
спеціальність
Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз
господарської
діяльності;
кваліфікація
економіст
Львівський
лісотехнічний
інститут, 1961р.,
спеціальність
лісоінженерна справа,
кваліфікація інженертехнолог
Академія суспільних
наук, Москва, 1976р.
спеціальність
«Основи наукового
управління
соціалістичною
економікою»

кандидат економічних наук
зі спеціальності 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз
та аудит (за видами
економічної діяльності),
2005р.
тема дисертації:
Облік виробничих витрат
бавовнопрядильних
підприємств: методика та
організація
доцент кафедри обліку і
аудиту, 2015р.
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.

Фінансовий облік ІІ (28)
Облік і звітність в
оподаткуванні (18)
Судово-бухгалтерська
експертиза (20)
Технологія формування
собівартості продукції (20)
Міжнародні стандарти обліку
(20)
Аналіз господарської
діяльності (28)
Основи наукових досліджень
(20)

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Чернівецький факультет
Кафедра економічних дисциплін
Довідка №11-16/95 від 20.03.2019 р. про
підвищення кваліфікації (стажування)
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення облікових
дисциплін

1,10,13,15

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

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

3

Рошко
Наталія
Борисівна

доцент

ПВНЗ Буковинський
університет; 2008р.
спеціальність Облік і
аудит
кваліфікація магістр з
обліку і аудиту

4

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 (за видами
економічної діяльності),
2015р.

Фінансовий облік І (28)

тема дисертації: Облік і
аналіз туристичної
діяльності (на прикладі
Карпатського регіону
України)

Навчальна практика з
бухгалтерського обліку

кандидат економічних наук
зі спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз
та аудит, 2015р.

Бухгалтерський облік (52)

Облік у банках (28)
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (20)

Управлінський облік (28)
Звітність підприємств (28)

тема дисертації: “Облік та
оцінка виробничих запасів в
інформаційній системі
підприємства”

Облік у бюджетних установах
(26)
Виробнича практика

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
Полтавський університет економіки і
торгівлі
Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
ПК №01597997/01020-17 від
15.12.2017 р.
Тема: Сучасні технології у викладанні
дисциплін “Бухгалтерський облік”,
“Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках”, “Фінансовий
облік”
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:
організація та методика викладання

2,10,13,
15,18

2,10,13,15

Розрахунок щодо складу групи забезпечення

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, що встановлюється для найвищого рівня магістра – 60% за нормою, фактично – 100%.
Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, що встановлюється для найвищого рівня – магістра за
нормою має складати 20% загальної кількості членів групи забезпечення, фактично 25% (1:4х100%).

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.
6. Strategic analysis in the management system / International Scientific Conference “Management 2014” April 25 and 26, 2014. Belgrade, 2014 . – С.176177

Євдокименко
Валерій
Кирилович

п.1

п.2

п.3
п.4
п.8

п.10

п.11

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:
Valeriy K. Yevdokymenko, Yaroslav I. Vyklyuk, Ihor V. Yaskal The proportions and rates of economic activities as a factor of gross value added
maximization in transition economy // Scientific Annals of Economics and Business, 2016, Т63(1), с.55-72
Yevdokymenko V., Vyklyuk Y., Yaskal I. Modeling of recreation and tourist attractions development using soft computing methods // InternationalJournal of
Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 2014, Т1, №7, с.11-25
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. 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.
2. Євдокименко В.К. Механізми реалізації регіональної структурної політики./ Вісник Тернопільського національного економічного університету,
№ 3 – 2015р. – С. 136-139.
3. Євдокименко В.К., Кузь В.І.Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського
обліку в сучасних умовах. // Колектив авторів. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 12. ПВНЗ “Буковинський університет”. Чернівці: Книги-XXI, 2016. – С.37-48
4. Євдокименко В.К., Маниліч М.І. Ментально-псилогічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники прориву в соціальноекономічному розвитку України та її регіонів // Збірник наукових наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, - 2017. – С.5-13
5. Євдокименко В.К., Кузь В.І. Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін //Збірник наукових наукових праць. Економічні
науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, - 2017. – С.22-32.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції: монографія / В.К. Євдокименко. - Чернівці: Прут, 2011
Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата наук
Підготував 8 кандидатів економічних наук
Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
член 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 завідувача кафедри
Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових
спеціалізованих вчених рад):
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