Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”
з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних годин)

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

1

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

Морараш
Галина
Володимирівна

2

Історія України
(20)

Трачук
Оксана
Василівна

Філософія (20)

Найменуванн
я посади
(для
сумісників —
місце
основної
роботи,
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

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

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
завідувач
Чернівецький
кандидат філологічних наук за
Сучавський університет імені Штефана
кафедри,
національний університет спеціальністю - 10.02.01
чел Маре
доцент
імені Юрія Федьковича,
Українська мова,
Сертифікат № 53/10.12.2018 від
2008 р.
10.12.2018 р.про півищення кваліфікації
спеціальність “Українська тема дисертації: „Ідіолект Євгенії
Тема: Теоретичне і практичне
мова та література”
Ярошинської”, 2016 р.
вдосконалення інноваційних методів та
кваліфікація “магістр
технологій викладання філологічних
української філології”
дисциплін
доцент
Міжрегіональна академія
кандидат історичних наук зі
НУ «Одеська юридична академія»
управління персоналом,
спеціальності 07.00.01 – Історія
Чернівецький юридичний інститут
2003 р.
України
кафедра держави і права
спеціальність
Довідка №1300/14 від 30.12.2014 р. про
Правознавство
тема дисертації: “Концепції
підвищення кваліфікації (стажування) на
кваліфікація юрист
українських політичних партій
тему: Історико- політичний аналіз
національного державного
українських політичних партій від доби
будівництва 1917-20-х років”,
національно-визвольних змагань до
2011р.
сьогодення
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Факультет ветеринарної гігієни, екології
та права
Кафедра філософії та педагогіки
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №6 від 20.02.2019р. з
дисциплін “Історія України” та
“Філософія”
Тема: Історико-філософські аспекти
формуванян правової свідомості

Примітки*

2,3,10,15

10,13,14,15

3

4

Іноземна мова

Політична
економія (30)

Матійчук
Квітослава
Дмитрівна

Стахова
Наталія
Петрівна

доцент

доцент

Мікроекономіка
(30)
Макроекономіка
(30)

5

Історія економіки
та економічної
думки (32)
Вища математика
(24)
Економетрія (18)

Вершигора
Валерія
Григорівна

доцент

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 1999р.
Спеціальність Англійська
мова та література
Кваліфікація філолог,
викладач англійської мови
та літ-ри, вчитель
німецької мови
Чернівецький
національний імені Юрія
Федьковича, 2005 р.
спеціальність “Економіка і
підприємництво”
кваліфікація “магістр
економіки”

Чернівецький державний
університет, 1981,
спеціальність Фізика,
кваліфікація фізик,
викладач фізики

кандидат педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.01 - загальна
педагогіка та історія педагогіки,
2015р.
тема дисертації:
«Організація самостійної роботи з
фахових дисциплін у майбутніх
учителів іноземної мови (друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.)»
кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.03 -Економіка
та управління національним
господарством
тема дисертації : “Управління
оборотним капіталом в економіці
України”
доцент кафедри економіки і
підприємництва, 2013 р.
кандидат ф/м наук зі спеціальності
01.04.10. Фізика напівпровідників і
діелектриків
тема дисертації:
Исследование электрических и
оптических свойств твердых
растворов
доцент кафедри фізикоматематичних та природничих
дисциплін, 2013 р.

Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Свідоцтво №996 від 13.03.2015р. про
підвищення кваліфікації викладача
історії, правознавства та громадянської
освіти
Коледж у м.Гуйтінен (Фінляндія)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
(наукове стажування) від 25.11.2016р.
Тема: Вивчення системи освіти
Фінляндії

2,10,11,13

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і
торгівлі”
Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів
Свідоцтво №01597997/01018-17 від
15.12.2017р. про підвищення кваліфікації
на тему: “Новітні інноваційні технології
у вищій школі”

1,2,11,13

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Факультет математики та інформатики
Кафедра диференціальних рівнянь
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №2/13-1880 від
03.07.2014р.
Тема: Варіаційні числення і методи
оптимізації

1,2,10,12,13
15

6

Теорія
ймовірності і
математична
статистика (14)

Артеменко
Ольга
Іванівна

Інформатика і
комп'ютерна
техніка (36)

1

Економіка
підприємства (32)
Менеджмент (22)
Маркетинг (22)
Соціологія (22)
Економіка праці і
соціально-трудові
відносини (22)

доцент

Чернівецький
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, 2007р.,

кандидат технічних наук зі
спеціальності 05.13.06 –
інформаційні технології, 2013р.

спеціальність
«Економічна кібернетика»

тема дисертації: Інформаційні
технології моделювання
просторового розвитку об'єктів
туристичної інфраструктури
регіону

кваліфікація «магістр з
економічної кібернетики,
економіст-кібернетик»

Штерма
Тетяна
Василівна

Національний технічний університет
“КПІ”
Українсько-корейський навчальний
центр інформаційних технологій
Сертифікат ПК №124 про навчання з
23.03.2015р. до 30.04.2015р. за
програмою “Грід-технології та
метакомп'ютинг”

доцент кафедри комп'ютерних
систем і технологій, 2015р.
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
доцент
Приватний вищий
кандидат економічних наук зі
Львівський національний університет
навчальний заклад
спеціальності 08.00.04 - Економіка ветеринарної медицини та біотехнологій
«Буковинський
та управління підприємствами (за
ім. С.З.Гжицького
університет», 2006р.
видами економічної діяльності),
Факультет економіки та менеджменту
2011р.
Кафедра інформаційних технологій у
спеціальність
менеджменті
“Облік і аудит”
тема дисертації: “Нематеріальна
Довідка про підвищення кваліфікації
мотивація персоналу
(стажування) №4 від 01.02.2018р.
кваліфікація “економіст”
сільськогосподарських
Тема: Управління діяльністю зі
підприємств”
створення та використання інформації з
метою підвищення ефективності
доцент кафедри економіки і
менеджменту організації
підприємництва, 2013р.
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
ім.С.З.Гжицького
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра історії України та економічної
теорії
Довідка №38-14 від 16.10.2014р. про
стажування з соціології
Х Міжнародна науково-практична
конференція “Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського
освітнього простору” (19-21 листопада
2015р., м.Київ)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
№ЕЕ-101-11 від 22.11.2015р.
Тема: Інноваційні методи викладання,
навчання й менеджменту: новітні світові

1,2,3,
10,13,18

2,10,13,15

та європейські практики

2

Гроші і кредит
(46)

Лащак
Віктор
Васильович

завідувач
кафедри,
професор

Податкова
система (32)

3

Фінанси (34)

Гончарук
Яна
Миколаївна

доцент

Кам'янець-Подільський с/г
інститут, 1992р.,
спеціальність “Економіка і
організація сільського
господарства”,
кваліфікація “економісторганізатор с/г
виробництва”;

доктор економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - Гроші,
фінанси і кредит, 2015р.

Інститут банкірів банку
“Україна”, 1998р.,
спеціальність “Фінанси і
кредит”,
кваліфікація “економіст”

доцент кафедри фінансів, 2014

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 2002р.,

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - Гроші,
фінанси і кредит, 2009р.

спеціальність Фінанси,

тема дисертації:
Фінансово-кредитне забезпечення
агропромислового комплексу
регіону та основні напрямки
підвищення його ефективності

кваліфікація економіст

тема дисертації: “Фінансові важелі
державного впливу на рівень
споживчих цін та дотримання прав
споживачів в Україні”

доцент кафедри фінансів, 2012 р.

Сучавський університет імені Штефана
чел Маре
Сертифікат про підвищення кваліфікації
(стажування) №15/05.04.2019 від
05.04.2019
Тема: Теоретичне і практичне
вдосконалення знань розвитку економіки
та управління країн ЄС
Чернівецька обласна державна
адміністрація
Департамент фінансів
Підвищення кваліфікації (стажування) з
16.05.2016р. по 16.06.2016р.
Тема: Фінанси, банківська справа та
страхування
ПВНЗ “Буковинський університет”
Сертифікат про підвищення кваліфікації
№ СЕ -2016-02 від 12.02.2016р.
Психолого-педагогічний семінар Тема:
“Психолого-педагогічні наукові та
організаційні умови запровадження
європейських стандартів вищої освіти”
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №2/13-1232 від
23.04.2014р.
Тема: Організаційно-правові основи
функціонування ринку фінансових
послуг в Україні
Товариство з обмеженою
відповідальністю “ГріКо”
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №165 від 30.08.2018р.
Тема: Вивчення практичної діяльності
суб'єкта підприємництва, управління
його фінансовою діяльністю та
організації фінансового менеджменту на
підприємстві

1,2,3,10,17

2,10,13,18

4

5

Міжнародна
економіка (22)

Статистика (22)
Аудит (32)

Стахова
Наталія
Петрівна

Звірід
Наталія
Василівна

доцент

доцент

Чернівецький
національний імені Юрія
Федьковича, 2005 р.
спеціальність “Економіка і
підприємництво”
кваліфікація “магістр
економіки”

Чернівецький фінансовоюридичний інститут,
2005р.;
спеціальність
Облік і аудит;
кваліфікація економіст

6

Регіональна
економіка (22)

Маниліч
Михайло
Іванович

професор

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

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.03 -Економіка
та управління національним
господарством
тема дисертації : “Управління
оборотним капіталом в економіці
України”
доцент кафедри економіки і
підприємництва, 2013 р.
кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.10 –
Статистика, 2012р.
тема дисертації: Статистична
оцінка інтенсивності міграції
робочої сили (на прикладі
Західного регіону України)
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.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і
торгівлі”
Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів
Свідоцтво №01597997/01018-17 від
15.12.2017р. про підвищення кваліфікації
Тема: “Новітні інноваційні технології у
вищій школі”

1,2,11,13

Університет державної фіскальної
служби України
Сторожинецький навчально-науковий
інститут
Кафедра економічних дисциплін
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №28 від 29.03.2019 р.
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з аудиту
Чернівецький торговельно-економічний
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”

2,3,13,15

ТОВ “Нова Прайм”
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №6 від 23.02.2018 р.
Тема:Економіка, організація,
функціонування та діяльність
підприємства

1,3,17,18

1,2,4,8,10

доктор філософії з економічних
наук, 2005р.
7

Безпека
життєдіяльності
та цивільний
захист (16)

Кускова
Валентина
Григорівна

старший
викладач

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 1986 р.
Спеціальність Економіка
праці
Кваліфікація економіст

8

9

10

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

Бурдейна
Людмила
Володимирівна

Аналіз
господарської
діяльності (28)

Євдокименко
Валерій
Кирилович

Фінансовий облік
І (28)
Облік у банках
(28)

доцент

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

Рошко
Наталія
Борисівна

професор

доцент

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”

Львівський лісотехнічний
інститут, 1961р.,
спеціальність
лісоінженерна справа,
кваліфікація інженертехнолог

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.)

Академія суспільних наук,
Москва, 1976р.
спеціальність
«Основи наукового
управління
соціалістичною
економікою»

тема дисертації: Регіональна
політика розвитку туризму
(методологія формування,
механізм реалізації)

ПВНЗ Буковинський
університет; 2008 р.

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної
діяльності), 2015р.

спеціальність Облік і
аудит
кваліфікація магістр з
обліку і аудиту

професор кафедри міжнародної
економіки та економіки
підприємства, 2002р.

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

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
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 про підвищення кваліфікації
(стажування) з 28.09.2015р. до
05.05.2016р.
№ 2/13-1389 від 12.05.2016р.
Тема: Фінансовий аналіз діяльності
підприємства в умовах
євроінтеграційних процесів
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”

2,10,13,15

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

2,10,13,
15, 18

11

Фінансовий облік
ІІ (28)
Облік і звітність в
оподаткуванні
(18)

Миронюк
Одарка
Василівна

зав. кафедри,
доцент

Чернівецький державний
університет ім.
Ю.Федьковича, 1991р.
спеціальність
Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз
господарської діяльності;
кваліфікація економіст

1.

1Психологія (20)

Пелипчук
Світлана
Михайлівна

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

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

доцент кафедри обліку і аудиту,
2015р.
ІІ. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА (дисципліни для формування індивідуального навчального плану)
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
доцент
Чернівецький державний
кандидат педагогічних наук зі
Чернівецький національний університет
університет, 1994,
спеціальності 13.00.04 - теорія і
імені Юрія Федьковича
спеціальність Педагогіка і методика професійної освіти,
Довідка про підвищення кваліфікації
методика початкового
2007р.
(стажування) №2/13-3982 від
навчання, Практичний
02.12.2015р.
психолог,
тема дисертації:
Тема: Навчально-методична робота та
кваліфікація учитель
«Педагогічні умови формування
моніторинг забезпечення якості
початкових класів,
суб'єктності майбутніх юристів в
підготовки фахівців
практичний психолог
процесі вивчення психологоСхідно-Європейський інститут
педагогічних дисциплін»
психології
Сертифікат про підвищення кваліфікації
доцент кафедри суспільних
ЕЕ-100-М від 22.11.2015р.
дисциплін, 2013р.;
Тема: Інноваційні методи викладання,
навчання й менеджменту: новітні світові
та європейські практики
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
Кафедра соціально-гуманітарних наук та
права
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №204/01-18 від
01.04.2019р.
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з психологопедагогічних дисциплін
Сучавський університет імені Штефана
чел Маре
Сертифікат про підвищення кваліфікації
(стажування) №17/05.04.2019 від

1,10,13,15

2,3,10,13

2.

3.

4.

Культура
наукової мови
(20)

Правознавство
(16)

Іноземна мова (за
проф.
спрямуванням)

Морараш
Галина
Володимирівна

Гудима
Мирослава
Мирославівна

Матійчук
Квітослава
Дмитрівна

зав.кафедри,
доцент

доцент

доцент

Поглиблене
вивчення
іноземної мови

5.

Основи наукових
досліджень (20)

Чернівецький
національний імені Юрія
Федьковича, 2008 р.
спеціальність “Українська
мова та література”
кваліфікація “магістр
української філології”

кандидат філологічних наук за
спеціальністю - 10.02.01
Українська мова,

Чернівецький
національний університет
ім. Ю.Федьковича,
2009р.,
спеціальність
Правознавство,
кваліфікація магістр права

кандидат юридичних наук зі
спеціальності 12.00.03 – цивільне
право, цивільний процес, сімейне
право, міжнародне приватне
право, 2013р.

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 1999р.
Спеціальність Англійська
мова та література

Євдокименко
Валерій
Кирилович

професор

Кваліфікація філолог,
викладач англійської мови
та літ-ри, вчитель
німецької мови
Львівський лісотехнічний
інститут, 1961р.,
спеціальність
лісоінженерна справа,
кваліфікація інженертехнолог
Академія суспільних наук,
Москва, 1976р.
спеціальність

тема дисертації: „Ідіолект Євгенії
Ярошинської”, 2016 р.

тема дисертації: Предмет договору
про надання туристичних послуг
за законодавством України
доцент кафедри цивільноправових дисциплін, 2015р.
кандидат педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.01 - загальна
педагогіка та історія педагогіки,
2015р.

05.04.2019
Тема: Впровадження інноваційних
технологій та практичний досвід
організації освітнього процесу у вищій
школі
Сучавський університет імені Штефана
чел Маре
Сертифікат № 53/10.12.2018 від
10.12.2018 р.про півищення кваліфікації
Тема: Теоретичне і практичне
вдосконалення інноваційних методів та
технологій викладання філологічних
дисциплін
Національний університет “Одеська
юридична академія”, Чернівецький
юридичний інститут НУ ОЮА
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №1135а/15 від 21.12.2015р.
Тема: Навчально-методичне
забезпечення викладання дисциплін
публічно-правового характеру

2,3,10,15

2,3,13,15

Коледж у м.Гуйтінен (Фінляндія)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
(наукове стажування) від 25.11.2016р.
Тема: Вивчення системи освіти
Фінляндії

2,10,11,13

Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
12СПВ №116714 від 30.01.2015р.
Тема: “Новітні інноваційні технології у
вищій школі”

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

тема дисертації:
«Організація самостійної роботи з
фахових дисциплін у майбутніх
учителів іноземної мови (друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.)»
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,

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

6.

Економічний
аналіз (20)

Маниліч
Михайло
Іванович

професор

«Основи наукового
управління
соціалістичною
економікою»

механізм реалізації)

Чернівецький державний
університет, 1974р.;

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.05 -Розвиток
продуктивних сил і регіональна
економіка, 2003р.;

спеціальність Історія;
кваліфікація історик,
викладач історії та
суспільствознавства

професор кафедри міжнародної
економіки та економіки
підприємства, 2002р.

тема дисертації: “Регіональний
господарський комплекс:
особливості відтворення в умовах
трансформації”
професор кафедри економіки і
підприємництва, 2015р.

7.

Економічна
статистика (22)

Звірід
Наталія
Василівна

доцент

Чернівецький фінансовоюридичний інститут,
2005р.;

доктор філософії з економічних
наук, 2005р.
кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.10 –
Статистика, 2012р.

1С-Бухгалтерія
спеціальність
Облік і аудит;

Контроль і ревізія
(30)

кваліфікація економіст

8.

Страхування (20)

Скуляк
Валентина
Михайлівна

заступник
завідувача
кафедри,
доцент

Буковинська державна
фінансова академія,
2008р.,
спеціальність Фінанси,
кваліфікація магістр з
фінансів

тема дисертації: Статистична
оцінка інтенсивності міграції
робочої сили (на прикладі
Західного регіону України)
кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.03 – економіка
та управління національним
господарством, 2015р.
тема дисертації: «Державне
регулювання інформаційного
забезпечення фінансового ринку
України»

Економічний факультет
Кафедра обліку і аудиту
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) з 28.09.2015р. до
05.05.2016р.
№ 2/13-1389 від 12.05.2016р.
Тема: Фінансовий аналіз діяльності
підприємства в умовах
євроінтеграційних процесів
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і оподаткування
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №205/01-182 від
01.04.2019р.
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з фахових
дисциплін спеціальності “Облік і
оподаткування”

Університет державної фіскальної
служби України
Сторожинецький навчально-науковий
інститут
Кафедра економічних дисциплін
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №28 від 29.03.2019 р.
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з аудиту
ПАТ “Українська страхова компанія
“Княжа” Вієнна Іншуранс Груп
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №86 від 19.02.2019р.
Тема: Фінанси, банківська справа та
страхування

1,2,4,8,10

2,3,13,15

10,13,14, 18

9.

10.

Паблік-рілейшнз
(20)
Національна
економіка (20)
Основи охорони
праці (20)

Кускова
Валентина
Григорівна

Політологія (20)
Історія
української
культури (12)

Трачук
Оксана
Василівна

старший
викладач

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 1986 р.
Спеціальність Економіка
праці

доцент

Кваліфікація економіст
Міжрегіональна академія
управління персоналом,
2003 р.
спеціальність
Правознавство
кваліфікація юрист

кандидат історичних наук зі
спеціальності 07.00.01 – Історія
України
тема дисертації: “Концепції
українських політичних партій
національного державного
будівництва 1917-20-х років”,
2011р.

ТОВ “Нова Прайм”
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №6 від 23.02.2018 р.
Тема:Економіка, організація,
функціонування та діяльність
підприємства

1,3,17,18

НУ «Одеська юридична академія»
Чернівецький юридичний інститут
кафедра держави і права
Довідка №1300/14 від 30.12.2014 р. про
підвищення кваліфікації (стажування) на
тему: Історико- політичний аналіз
українських політичних партій від доби
національно-визвольних змагань до
сьогодення

10,13,14,15

Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Факультет ветеринарної гігієни, екології
та права
Кафедра філософії та педагогіки
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №6 від 20.02.2019р.
дисциплін “Історія України” та
“Філософія”
Тема: Історико-філософські аспекти
формуванян правової свідомості
Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Свідоцтво №996 від 13.03.2015р. про
підвищення кваліфікації викладача
історії, правознавства та громадянської
освіти

11.

Фінансова
діяльність
суб'єктів
господарювання
(28)

Гончарук
Яна
Миколаївна

доцент

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 2002р.,

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - Гроші,
фінанси і кредит, 2009р.

спеціальність Фінанси,

тема дисертації:
Фінансово-кредитне забезпечення
агропромислового комплексу
регіону та основні напрямки
підвищення його ефективності

кваліфікація економіст

доцент кафедри фінансів, 2012 р.

12.

Господарське
законодавство
(20)

Кельбя
Стелла
Георгіївна

доцент

Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича,
2002р.,
спеціальність
Правознавство,
кваліфікація юрист

кандидат юридичних наук зі
спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне
право, 2012р.
тема дисертації: «Правові та
організаційні засади фінансового
моніторингу на фондовому ринку
в Україні»
доцент кафедри кримінальноправових дисциплін, 2015р.

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №2/13-1232 від
23.04.2014р.
Тема: Організаційно-правові основи
функціонування ринку фінансових
послуг в Україні
Товариство з обмеженою
відповідальністю “ГріКо”
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №165 від 30.08.2018р.
Тема: Вивчення практичної діяльності
суб'єкта підприємництва, управління
його фінансовою діяльністю та
організації фінансового менеджменту на
підприємстві
Державна екологічна інспекція у
Чернівецькій області
Юридичний сектор
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №27 від 20.04.2016р.
Тема: Гарантування екологічної безпеки,
реалізації і захисту екологічних прав
громадянина
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
Кафедра обліку і оподаткування
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №203/01-18 від
01.04.2019р.
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з дисциплін
“Господарське право” та “Господарське
законодавство”
Сучавський університет імені Штефана
чел Маре
Сертифікат про підвищення кваліфікації
(стажування) №16/05.04.2019 від
05.04.2019
Тема: Удосконалення методики
викладання та підготовки навчальнометодичного забезпечення з фахових
дисциплін спеціальності “Право”

2,10,13,18

2, 3, 10, 17

13.

14.

15

Оцінна діяльність
(22)
Фінансовий ринок
(22)
Інвестування (22)

Судовобухгалтерська
експертиза (20)
Технологія
формування
собівартості
продукції (20)
Міжнародні
стандарти обліку
(20)

Облік і аналіз
зовнішньоекономічної
діяльності (20)
Навчальна
практика з
бухгалтерського
обліку

Лащак
Віктор
Васильович

Миронюк
Одарка
Василівна

завідувач
кафедри,
професор

доцент

Кам'янець-Подільський с/г
інститут, 1992р.,
спеціальність “Економіка і
організація сільського
господарства”,
кваліфікація “економісторганізатор с/г
виробництва”;

доктор економічних наук зі
спеціальності 08.00.08 - Гроші,
фінанси і кредит, 2015р.

Інститут банкірів банку
“Україна”, 1998р.,
спеціальність “Фінанси і
кредит”,
кваліфікація “економіст”

доцент кафедри фінансів, 2014

Чернівецький державний
університет ім.
Ю.Федьковича, 1991р.

кандидат економічних наук зі
спеціальності 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної
діяльності), 2005р.

спеціальність
Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз
господарської діяльності;
кваліфікація економіст

Рошко
Наталія
Борисівна

доцент

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

тема дисертації: “Фінансові важелі
державного впливу на рівень
споживчих цін та дотримання прав
споживачів в Україні”

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

Чернівецька обласна державна
адміністрація
Департамент фінансів
Підвищення кваліфікації (стажування) з
16.05.2016р. по 16.06.2016р.
Тема: Фінанси, банківська справа та
страхування
ПВНЗ “Буковинський університет”
Сертифікат про підвищення кваліфікації
№ СЕ -2016-02 від 12.02.2016р.
Психолого-педагогічний семінар Тема:
“Психолого-педагогічні наукові та
організаційні умови запровадження
європейських стандартів вищої освіти”
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

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”

1,2,3,10,17

1,10,13,15

2,10,13,15,
18

16

Інформаційні
системи і
технології в
обліку і аудиті
(22)

Артеменко
Ольга
Іванівна

доцент

Чернівецький
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, 2007р.,

кандидат технічних наук зі
спеціальності 05.13.06 –
інформаційні технології, 2013р.

спеціальність
«Економічна кібернетика»

тема дисертації: Інформаційні
технології моделювання
просторового розвитку об'єктів
туристичної інфраструктури
регіону
доцент кафедри комп'ютерних
систем і технологій, 2015р.

кваліфікація «магістр з
економічної кібернетики,
економіст-кібернетик»

Національний технічний університет
“КПІ”
Українсько-корейський навчальний
центр інформаційних технологій
Сертифікат ПК №124 про навчання з
23.03.2015р. до 30.04.2015р. за
програмою “Грід-технології та
метакомп'ютинг”

1,2,3,10,13,
18

Розрахунок до таблиці. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

до п.4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи:
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання: мінімальне значення показника 50%, фактичне – 1264 : 1318 х 100% = 95,9%;
2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора: нормативне значення – 10%, фактичне значення показника: 234 : 1318 х 100%
= 17,8%;
до п.5. Визнаним професіоналом з досвідом практичної роботи за фахом є завідувач кафедри фінансів д.е.н., доцент Лащак Віктор Васильович ,
який має не менше 10 років стажу трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що відповідають або є споріденими за змістом
відповідній навчальній дисципліні, а саме:
1992-1998 рр. працював у АПБ “Україна” АК на посадах економіста,начальника операційного відділу, завідувача філії;
1998-2003 рр. – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу в м.Чернівці;
2003 – 2006 рр. – начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області.
За нормою цей показник становить 10%. Фактично – 10,9% (144 : 1318 х100%).

Інформація до п. 30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності:
П.І.Б. викладача
Матійчук
Квітослава
Дмитрівна

Номер підпункту (1-16)
пункту 5 приміток
п.2

п.10

п. 11
п. 13

Виконання
Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Матійчук К.Д. Розвиток організаційних форм самостійної роботи студентів з іноземної мови в контексті Болонського
процесу // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традоції, проблеми, перспективи: У 3-х томах. Т.2
Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2013. – С. 459-466.
2. Матійчук К.Д. Електронне навчання як один із засобів самостійної роботи майбутнього викладача іноземних мов у
контексті європейських інтеграційних процесів.// Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних
процесів: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Ред.видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, 2013. – С. 225-233.
3. Матійчук К.Д. Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної
мови у ВНЗ України / Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – Вип. 1. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 109
– 125.
4. Матійчук К.Д. Організація самостійної роботи з англійської мови студентів навчальних закладів шляхом тренування
пам'яті (50-і роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 2 до вип. 36: Тематичний випуск “Проблеми емпіричних
досліджень у психології”. – Вип. 13. – К.: Гнозис, 2016. – С. 363-370.
5. Матійчук К. Д., Пелипчук С. М., Костинюк Я. І. Теоретико-методологічні основи формування навичок мовлення у
середній школі на уроках англійської мови за допомогою аудіо-візуальних засобів. - Вища освіта України у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору. – № 6, Книга 2, Т. IV (82), 2019. - С. 444–453
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)/навчально-методичного
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 директора Коледжу
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Матійчук К.Д., Столяр Н.В. Improve Your Business Writing/ К.Д.Матійчук, Н.В.Столяр// Навчально-методичний посібник. Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. – 74 с.
2. Матійчук К.Д. Practical Grammar of English/ К.Д.Матійчук// Граматичний практикум для самостійної роботи студентів. Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. – 151 с.
3. Матійчук К. Д.Improve Your English Writing / К.Д.Матійчук// Практикум писемної англійської мови. - Чернівці: ПВНЗ
"Буковинський університет", 2017. – 75 с.
4. Матійчук К.Д. Professional English: Tests for ICT Students / К.Д.Матіійчук// Збірник тестових завдань з англійської мови
для самостійної роботи студентів. - Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. – 34 с.

Стахова
Наталія
Петрівна

п.1

п.2

п.11
п.13

Миронюк
Одарка
Василівна

п.1

п.10

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:
Стахова Н.П. Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора економік / Н.П. Стахова / Науковий
вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51)., м.Ужгород, 2018 - С.101-109. (ISSN 2409-6857
(Print) ISSN 2415-735X (Online)
Н.П. Стахова, Л.Д. Водянка. Причини смертності в Україні // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2018. - № 3-4.- 280 с. (Index Copernicus (ICV 2016 – 46.92)
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Стахова Н.П. Вплив взаємодії фіскальної складової на структуру оборотного капіталу / Н.П. Стахова / Збірник наукових
праць. Економічні науки. Випуск 14. - Чернівці, 2017. – С. 87-100.
2. Стахова Н.П., Л.Д. Водянка. Причини смертності в Україні // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т, 2018. - № 3-4. - 280 с.
3. Стахова Н.П. Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора економіки Н.П. Стахова / Науковий
вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51)., м. Ужгород.- 2018 - С.101-109.
4. Стахова Н.П. Роль оборотного капіталу в процесі інтенсифікації виробництва/ Н.П. Стахова// Економічні науки. Серія
«Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний університет.-Випуск 9 (34). Частина 2. Луцьк, 2012. - С.489-498.
5. Стахова Н.П. Підходи та шляхи оптимізації до управління оборотним капіталом/ Н.П. Стахова // Вісник Хмельницького
національного університету. - Економічна серія. № 3, Т.3. - 2012. - С.121-125.
Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
Офіційний опонент аспіранта Никифорак О.Я. за науковою темою «Управління запасами в структурі оборотного капіталу
економіки України» 30 листопада 2015 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1.Стахова Н.П. Політекономія. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. - Чернівці, 2014. - 18 с.
2.Стахова Н.П. Практикум з дисципліни «Економіка підприємства» для самостійної та індивідуальної роботи студентів
денної форми навчання. - Чернівці, 2014. - 82 с.
3.Стахова Н.П. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства». - Чернівці, 2018. – 233 с.
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)/навчально-методичного
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

п.13

п.15

п.18
Артеменко
Ольга
Іванівна

п.1

п.2

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». - 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.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 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
Artemenko O. Intelligent advisory systems and information technology support for decision making in tourism / V. Pasichnyk, O.
Artemenko // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції CSIT
2015. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – с. 16-21.
Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Артеменко О.І., Кунанець Н.Е., Пасічник В.В. Савчук В.В. СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ // Науковий вісник національного лісотехнічного університету
України: збірник науково-технічних праць. // Львів: РВВ НЛТУ України. –2015. – Вип. 25.9. - C.268-277
2. Пасічник В.В., Артеменко О.І., Попик І.В. Геоінфрмаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів /
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2015. - №832. – С. 214-224
3. Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури з допомогою асинхронних
клітинних автоматів // Артеменко О.І., Гаць Б.М., Шевчук С.Ф. - Науковий вісник національного лісотехнічного

п.3
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п.18
Вершигора
Валерія
Григорівна

п.1

університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. С. 327-333.
4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ //
Артеменко О.І., Гаць Б.М., Шевчук С.Ф. - Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків:НТУ "ХПІ". – 2014. – № 62 (1104). – С.
123-130.
5. В.В. Пасічник, О.І. Артеменко Інформаційні технології моделювання розвитку туристичної інфраструктури / Науковий
вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. // Львів: РВВ НЛТУ України.
–2015. – Вип. 25.6. – С. 297-310.
1. О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць [та ін.]; за ред. В.В. Пасічника Інформаційні технології моделювання процесів
розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / Львів : «Новий Світ –
2000», 2015. – 334 с.
2. Артеменко О.І., Пасічник В.В., Гаць Б.М., Кунанець Н.Е., Савчук В.В., Попик І.В Інформаційно-технологічні платформи
е-науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія / Львів: «Тріада+», 2015 - 116 с.
Організаційна
робота
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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)/навчально-методичного
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 заступника декана
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Конспект лекцій до вивчення курсу «Інтелектуальна власність в ІТ-індустірії» для студентів спеціальності 8.05010104
«Системи штучного інтелекту» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укл.: О.І. Артеменко. – Чернівці: 2015. – 46 с.
2. Конспект лекцій до вивчення курсу «Системи розпізнавання образів» для студентів напряму підготовки 6.050101
«Комп'ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: О.І. Артеменко, Р.М. Камінський. – Чернівці: 2015.
– 52 с.
3. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»
/ Укл.: О.І. Артеменко, Б.М. Гаць. – Чернівці: 2015. – 35 с.
4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з об’єктно-орієнтованого програмування для студентів
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітнього ступеня «бакалавр»/ Укл.: О.І. Артеменко,
В.Г. Заньковська. – Чернівці: 2017. – 27 с.
5. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» /укл. Я.І.
Виклюк, О.І. Артеменко, В.Г. Вершигора, В.Г. Заньковська. – Чернівці:2018, Буковинський університет, 2018. – 46 с.
Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Договір від 20.06.2016 р. про наукове консультування ТОВ “Неполоковецький ДОК”, Чернівецька обл., Кіцманський р-н,
смт.Неполоківці, вул. Головна, 3А.
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
1. Вершигора В.Г. Конкурентоздатність регіонів та роль місцевої влади в її покращанні/В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора.
Глобальні та національні проблеми економіки. - Випуск 15, 2017. Електронне видання (index Copernicus) // http://globalnational.in.ua/archive/15-2017/15_2017.pdf
2. Вершигора Ю.З. Нерівномірність розвитку регіонів та шляхи її подолання/В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора// Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Випуск 23, частина 2. -2017. - с.25-28
(Index Copernicus)
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Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1.Вершигора В.Г. Застосування методології математичного моделювання для визначення параметрів лінійної математичної
моделі людини-оператора/В.Г.Вершигора, О.М..Гусак// Збірник наукових праць. Економічні науки.Випуск 11.-2015.- с.103111
2.Вершигора В.Г./ Взаємодія реального та фінансового секторів економіки на етапі фінансової кризи// Ю.З.Вершигора,
В.В.Лащак// Збірник наукових праць. Економічні науки.Випуск 12.-2016.- с.113-120
3.Вершигора В.Г. Конкурентоздатність регіонів та роль місцевої влади в її покращенні/В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора.
Глобальні та національні проблеми економіки. - Випуск 15, 2017. Електронне видання (index Copernicus)
4. Вершигора В.Г. Деякі аспекти розвитку фондового ринку/В.Г.Вершигора, В.В.Лащак// Збірник наукових праць.
Економічні науки.Випуск 13. - 2017. – С. 77-84.
5.Вершигора Ю.З. Нерівномірність розвитку регіонів та шляхи її подолання/В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора// Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:Економіка і менеджмент. Випуск 23, частина 2. -2017. - с.25-28
|Index Copernicus)
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освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
організаційна робота у навчальному закладі на посаді декана факультету
Наявність 5 авторських свідоцтв
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 виконання магістерської роботи студентів спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Укладачі:
д.т.н., проф. Виклюк Я.І., к.т.н., доц. Артеменко О.І., к.ф.-м.н., доц. Вершигора В.Г., к.т.н. Заньковська В.Г. – Чернівці, 2018.
– 46 с.
2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 5.05010101 “Обслуговування
програмних систем і комплексів” / Укл. О.І.Артеменко, В.Г.Вершигора. – Чернівці, 2017. – 33 с.
3. Вершигора В.Г., Шевчук С.Ф., Угрин Д.І. Інтернет-технології. Навчально-методичний посібник. - Чернівці: Прут, 2012. –
232 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.Вершигора В.Г. До аналізу функцій фінансового менеджменту/ В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора// Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції «ІТЕП-2014». - Чернівці, ПВНЗ«Буковинський університет» 3-4 квітня 2014 р. - C.165-166
2.Вершигора В.Г. Вплив фондового ринку на розвиток економіки/В.Г.Вершигора, Ю.З.Вершигора.// Матеріали міжнародної
науково-практичної конфе-ренції «ІТЕП-2015». - Чернівці, ПВНЗ «Буковинський університет» 3-4 квітня 2015 р. - С.236
3. Вершигора В.Г. Вплив фондового ринку на ефективність розвитку реального сектора економіки/ Вершигора В.Г.,
Вершигора Ю.З.// Науково-практична конференція 15-16 травня, 2015 року. Херсон. стр. 106-108.
4.Динаміка розвитку фондового ринку. /Вершигора В.Г., Вершигора Ю.З. – Міжнародна науково-практична конференція
ІТЕП-2016, м. Чернівці. – С. 179-180.
5.Інноваційний розвиток регіонів України. /Вершигора В.Г., Вершигора Ю.З. – Міжнародна науково-практична конференція
ІТЕП-2016, м. Чернівці. – С.182.
6.Диспропорція розвитку регіонів України. ./Вершигора В.Г., Вершигора Ю. З. – Міжнародна науково-практична
конференція ІТЕП-2017, м. Чернівці. – С. 173-174.

Маниліч
Михайло
Іванович

п.1

п.2

п.4
п.8
п.10

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. 5-12 (у співавторстві).
Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата наук –
Є науковим керівником трьох здобувачів, які отримали документи про здобуття наукового ступеня кандидата 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)/навчально-методичного
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

Рошко
Наталія
Борисівна

п.2

п.10

п.13

п.15

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 : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного
університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 1993-0259.
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: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету
“Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 1993-0259.
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)/навчально-методичного
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 технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2018): 19 квітня 2018 р.

п.18
Лащак
Віктор
Васильович
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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 науковопрактичної 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:
Лащак В.В. Необхідність і сутність державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці / Лащак В.В. Крушницький
Р.М. // Актуальні проблеми економіки. Національна академія управління. Випуск 11 (185) – Київ – 2016. – С.117- 129. – 0,80
д.а. (SciVerse Scopus – since October 2009 (SJR 2015 = 0,124; H-index = 6);
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.
Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Лащак В.В. Ефективність застосування монетарних важелів впливу на споживчі ціни в Україні / В. Лащак // Науковий
вісник ЧНУ. – Економіка. – Випуск 710–711. – 2014. – С. 60–65. – 0,54 д.а.
2. Лащак В.В. Заходи фінансового впливу держави на забезпечення якості товарів і дотримання прав споживачів в після
реалізаційний період / В. Лащак, Т. Лащак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні
науки. – Випуск 5. – 2014. – С.136–140. -0,48 д.а. (особистий внесок автора: дослідження та виокремлення важелів впливу
держави на права споживачів після реалізаційний період - 0,24 д.а)
3.Лащак В.В. Ціна як інструмент економічних взаємовідносин та об’єкт теоретичних розробок / В. Лащак// Вісник
Одеського національного університету Мечнікова. Економіка. Том 19. Випуск 2. – Одеса. – 2014. – С. 26–30.- 0,63 д.а.
4.Лащак. В.В. Адміністративне реформування системи захисту прав споживачів як складової державної соціальної політики
в Україні / Лащак.В.В. Крушницький Р.М. // Збірник наукових праць Буковинського університету Економічні науки. Випуск
11 - Чернівці - 2015. - С. 13-21. – 0,50 д.а. (особистий внесок автора: надання пропозицій по адміністративному
реформуванню системи захисту прав споживачів як складової системи соціального захисту – 0,25 д.а.)
5. Лащак В.В. Взаємодія реального та фінансового секторів економіки на етапі фінансової кризи/ Лащак В.В. Вершигора
Ю.З. // Збірник наукових праць Буковинського університету Економічні науки. Випуск 12 - Чернівці -2017. - С.49-59. – 0,80
д.а.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Лащак В.В. Монографія Державне фінансове регулювання споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні/ В.В.
Лащак. – Чернівці: ВД «Родовід», 2015. – 396 с. -19,26 д.а.
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)/навчально-методичного
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 декана факультету, завідувача кафедри
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
1992-1998 рр. працював у АПБ “Україна” АК на посадах економіста,начальника операційного відділу, завідувача філії;

Гончарук
Яна
Миколаївна

п.2

1.

п.10

п.13

1998-2003 рр. – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу в м.Чернівці;
2003 – 2006 рр. – начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1.Гончарук Я.М. Шляхи активізації інноваційної діяльності АПК України - Вісник Чернівецького торговельно-економічного
інституту. Економічні науки. - КНТЕУ, 2012. – С. 103-108
2. Goncharuk J. Аctivation of investment activity agricultural enterprises in market conditions in Ukraine / J.Goncharuk // MEST
Journal Management Education Science & Society Technology Vol.2 Iss.1 Yr.2015. – Р. 45-53
3. Гончарук Я.М. Економічні аспекти регулювання проблем біологічної безпеки на прикладі європейських держав:
міжнародний досвід / Я.М. Гончарук , М.В. Величко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні
науки: Випуск 11 - Чернівці, 2015. – С. 189-197
4.Авдошин І.В. Міжнародно-правові аспекти екологічної безпеки крізь призму російської військової агресії проти України /
І.В. Авдошин, Я.М. Гончарук , М.В. Величко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки:
Випуск 12 - Чернівці, 2017. – С. 158-166
5. Гончарук Я.М., Величко М.В. Щодо економічних загроз біологічного характеру національній безпеці України на прикладі
олійно-жирової галузі // Формування ринкових відносин в Україні, випуск 6. / Державний науково-дослідний інститут
інформатизації і моделювання економіки, 2014. – С. 175-178
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)/навчально-методичного
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 заступника завідувача кафедри
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 щодо підготовки та проведення до комплексного державного екзамену за фахом для
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня « Молодший спеціаліст» спеціальності „Фінанси і кредит”: Методичне
видання / [Я.М. Гончарук, В.М. Скуляк,]. – Чернівці: Буковинський університет, 2016 – 30 с.
2. Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики студентами спеціальності фінанси і кредит,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр: Методичне видання / [к.е.н., доцент Я.М. Гончарук, к.е.н.,
в.о. доц. В.А. Костовська, к.е.н., в.о. доц. Н.В Грапко]. – Чернівці: Буковинський університет, 2014 – 36 с.
3.Методичні рекомендації з написання дипломних робіт студентами спеціальності фінанси і кредит, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст: Методичне видання / [Я.М. Гончарук, О.В. Шинкарюк, В.А. Костовська]. –
Чернівці: Буковинський університет, 2014 – 37 с.
4.Методичні рекомендації з написання магістерських робіт студентами спеціальності фінанси і кредит, освітньокваліфікаційного рівня магістр: Методичне видання / [Я.М. Гончарук, В.А. Костовська, Н.В.Грапко]. – Чернівці:
Буковинський університет, 2014 – 42 с.
п.18

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Договір про надання консультаційних послуг від 01.02.2017 р. №17/кс158 ТОВ “Гріко”

Бурдейна
Людмила
Володимирівна

п.2

п.10

п.13

п.15

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
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)/навчально-методичного
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.

Звірід
Наталія
Василівна

п.2

п.3
п.13

п.15

Кускова
Валентина
Григорівна

п.1

п.3

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 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 konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2015» Volume 4. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia S. 25-27.
2. Звірід Н.В. 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 - S. 21-23
5. Звірід Н.В. 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
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:
Кускова В.Г. Об'єктивні передумови та основні характеристики фінансового контролю / Штогринець Н.В., В. Кускова //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове
господарство». Вип. 17, ч.2, Ужгород, 2018 – с. 140-144. (Index Copernicus).
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Розвиток як стратегія економічного зростання країни / колективна монографія кафедри економіки і підприємництва ,
Чернівці, 2018 (висновок, розділ 1 – 0,8 д.а.)

п.17

п.18
Євдокименко
Валерій
Кирилович

п.1

п.2

п.3
п.4
п.8

п.10

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
1982-1983 рр. – економіст відділу праці та зарплати, 1984-1986 рр. – старший економіст планового відділу Чернівецького
обласного управління харчової промисловості;
1983-1984 рр. – інженер-економіст Чернівецької харчосмакової фабрики;
1998-2002 рр. – економіст малого приватного підприємства “Мавіко”
Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Угода про співпрацю від 15 січня 2017 р. про науково-інформаційне консультування ТОВ “Нова Прайм”, м.Чернівці, вул.
Миру, 19
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 соціально-економічному 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)/навчально-методичного
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

п.11

Пелипчук
Світлана
Михайлівна

п.2

п.3
п.10

п.13

Гудима
Мирослава
Мирославівна

п.2

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше
трьох разових спеціалізованих вчених рад):
Член спеціалізованої вченої ради економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Особливості розвитку суб’єктності студента у навчальному процесі ВНЗ //Науковий вісник Чернівецького університету:
Серія: Педагогіка та психологія. – Вип.629 - 2013. - С. 92-99.
2. Педагогічний аспект формування суб’єктності студента у навчальній діяльності// Вища освіта України. Теоретичний та
науково – методичний часопис – Додаток 3 до №1, том1, - Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психологопедагогічні читання» – 2013. – С.73-78
3. Формування професійної компетенції майбутніх економістів // Збірник наукових праць Таврійського державного
агротехнологічного університету. - Вип.2. -2013. – с.171-177
4. Принципи організації начальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін. //
Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип.36, том V (38): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до
європейського освітнього простору». – 2015. – С.353-362.
5. Теоретико-методологічні основи формування навичок мовлення у середній школі на уроках англійської мови за
допомогою аудіо-візуальних засобів // Матійчук К. Д., Пелипчук С. М., Костинюк Я. І. // Вища освіта України у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору. – № 6, Книга 2, Т. IV (82), 2019. - С. 444–453
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Пелипчук С.М., Леко Б.А. Юридична етика: Навчальний посібник. – Надано гриф МОНмолодьспорту (№1/11-5237 від
17.04.2012). - Чернівці: Книги ХХІ, 2013. – 286с. (у співавторстві).
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)/навчально-методичного
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 першого проректора університету
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Пелипчук С.М., Кускова В.Г.Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Навчально-методичний посібник. –
Чернівці, 2013. – 86с.
2. Пелипчук С.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи»:
Навчально-методичний посібник. – Чернівці: ПВНЗ “Буковинський університет”, 2016. – 29 с.
3. Пелипчук С.М., Штерма Т.В. Положення та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: Навчально-методичний посібник. – Чернівці, 2016. – 30 с.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Гудима М. М. До питання про поняття цивільно-правового договору / М. М. Гудима // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. – 2013. – Серія Право. – Випуск 23. – Частина I – Том 1. –C. 182–186.
2. Гудима М. М. Способи захисту прав споживачів у разі порушення умови про предмет договору про надання туристичних
послуг / М. М. Гудима // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Серія: Юридичні науки. –
Випуск 4. – Том 1. –C. 76–80.
3. Гудима М. М. Істотні умови договору про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Підприємництво, господарство і
право. – Київ. – 2014. – № 2. – С. 10–13.
4. Гудима М. М. Специфіка суб'єктного складу договірного зобов'язання з надання туристичних послуг/ М. М. Гудима //
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п.15

Скуляк
Валентина
Михайлівна

п.10
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1.
2.

Юридичний вісник. – Одеса : Юридична література. – 2014. – № 3. – С.153–158.
5. Гудима М. М. Тонкощі порядку укладення договору про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Актуальні
проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. ХХХV. – С. 78–
87.
6. Гудима М. М. Преюдиційність судових актів як інститут цивільного процесуального права / М.М. Гудима, Д. І. Рудько //
Право і суспільство. – 2017. - № 2 (5) – С. 53-56.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Гудима М.М. Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України: монографія / М. М. Гудима. –
Чернівці: Технодрук, 2016. – 231 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. Гудима М. М. Виконавче провадження: навч.-метод. посібник. для студентів четвертого курсу напряму підготовки
6.030402 «Правознавство» денної форм навчання / М. М. Гудима. – Чернівці: ПП Гудима М. В., 2015. – 96 с.
2. Гудима М. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» для студентів
четвертого курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» денної форм навчання / М. М. Гудима. – Чернівці: ПП
Гудима М. В., 2015. – 40 с.
3. Гудима М. М. Методичні матеріали до вивчення курсу «Право Європейського Союзу». / М. М. Гудима, Ю. С. Біленкова. –
Чернівці,: «Видавництво «Коп-центр», 2017. – 52 с.
наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та /або дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики загальною кількістю не менше 5 публікацій:
1. Гудима М. М. Деякі особливі моменти порядку виконання договору про надання туристичних послуг / М. М. Гудима //
Право та педагогіка : [науково-методичний журнал]. – Чернівці, 2013. – С. 21–25.
2. Гудима М. М. Окремі аспекти порядку укладення договорів про надання туристичних послуг / М. М. Гудима //
Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013) : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених та студентів : 3–5 квітня. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2013. – Вип. 10. – С. 121–122.
3. Гудима М. М. Об’єкт та предмет договору: проблема розмежування / М. М. Гудима // Інформаційні технології, економіка
та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2014) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих
вчених та студентів: 3–4 квітня. – Чернівці : Книги – ХХІІ, 2014. – Вип. 11. – С. 197–198.
4. Гудима М. М. Значення неустойки для захисту прав споживачів туристичних послуг / М. М. Гудима, М. М. Гудима //
Право та педагогіка: [науково-методичний журнал]. – Чернівці : «Місто», 2014. – С. 19–26.
5. Гудима М.М. Щодо трансплантації органів та тканин людині у вітчизняних реаліях: роздуми і пропозиції / М.М. ГудимаПідвербецька, М.М. Гудима // Право і педагогіка : [науково-методичний журнал]. – Чернівці : Місто, 2016. -– Вип. 4. – С.
13–22.
Організаційна
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керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку
здобувачів
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освіти
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(наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу
освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Заступник завідувача кафедри фінансів ПВНЗ «Буковинський університет»
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 для проходження виробничої (технологічної) практики: Методичне видання/ [В.М. Скуляк, Я.М.
Гончарук]. – Чернівці: Буковинський університет, 2018 – 25 с.
2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фінансів: Методичне видання/ [В.М. Скуляк, Я.М. Гончарук]. –
Чернівці: Буковинський університет, 2018 – 21 с.
3. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фінансів підприємств: Методичне видання/ [Я.М. Гончарук, В.М.
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Скуляк]. – Чернівці: Буковинський університет, 2018 – 26 с.
Керівництво проблемною групою студентів на кафедрі фінансів
Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Довідка про консультування з питань фінансового планування та оподаткування ПрАТ “Українська страхова компанія
“Княжа” Вієнна Іншуранс Груп з 16.01.2016 р.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Морараш Г. В. Лінгвальні та екстралінгвальні складники ідіолекту Євгенії Ярошинської як дитячої письменниці / Г. В. Морараш //
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. пр. / наук. ред. Б. І. Бунчук]. –
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 770 : Слов’янська філологія. – С. 58 – 64.
2. Морараш Г. В. Мовні домінанти публіцистики Євгенії Ярошинської / Г. В. Морараш // Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytovych. –
Lublin, 2015. – Volume XI. – С. 323 – 330.
3. Морараш Г. В. Повтор як засіб вербалізації авторських інтенцій в ідіолекті Євгенії Ярошинської / Г. В. Морараш // Вісник
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ: Видавництво
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – Вип. 44 – 45. – С. 216 – 220.
4. Морараш Г. В. Діалектна лексика як домінантна ознака ідіолекту Євгенії Ярошинської / Г. В. Морараш // Філологічний дискурс
[зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько]. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – Вип. 3. – С. 220 – 230.
5. Шабат-Савка С. Т., Морараш Г. В. «Треба любити нарід, єго мову, пісні, звичаї, обичаї» (мовно-естетичні домінанти ідіолекту
Євгенії Ярошинської) / С. Т. Шабат-Савка, Г. В. Морараш // Культура слова [зб. наук. праць / гол. ред. С. Я. Єрмоленко]. – Київ :
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 86. – С. 102 – 113.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Ідіолект Євгенії Ярошинської: [монографія] ⁄ Галина Морараш.  Чернівці : Друк Арт, 2018.  304 с.
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)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу
освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Морараш Г. В. Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської / Г. В. Морараш // Мова і культура.
(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІІІ (171). – С. 284 – 291.
2. Морараш Г. В. Идиостиль и идиолект в контексте антропоцентризма / Г. В. Морараш // Научная дискуссия : вопросы
филологии, искусствоведения и культурологии. – М.: Международный центр науки и образования, 2014. – № 6 (25). – С. 82
– 86.
3. Морараш Г. В. Мова письменника як об’єкт лінгвістичного вчення / Г. В. Морараш // Актуальні проблеми інформаційних
технологій, економіки та права : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. –
С. 190 − 191.
4. Морараш Г. В. Витоки формування національно-мовного світогляду Євгенії Ярошинської / Г. В. Морараш // Актуальні
проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. –
Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – С. 190 − 191.
5. Морараш Г. В. Мовна особистість й індивідуально-авторська картина світу / Г. В. Морараш // Гуманітарний аспект
підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні: : [матеріали міжнародної
науково-практичної конференції]. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2019. – С. 67-71.
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Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. 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
2. 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.
3. Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід та сучасні перспективи України / Штерма Т.В, Штогринець Н.В. // Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету. Науково-теоретичний збірник. №1 (48), т.2, 2015. – С.26-31.
4. Досягнення власних успіхів і випередження інших / Н. Штогринець, Штерма Т.В.// Науко ві читання.
Житомирський національний агроекологічний університет: Науково-інноваційний інститут екології та лісу.
Науково-теоретичний збірник - Житомир, 2017. – С. 206-209
5. Вплив взаємодії фіскальної складової на структуру оборотного капіталу. - Збірник наукових праць . Економічні науки.
Випуск 14., м. Чернівці - 2017 р.- С.87-100
6. Ведення туристичного бізнесу в Західноукраїнському регіоні // Збірник наукових праць. Економічні науки –
Чернівці: Книги – ХХІ. Випуск 13.-2017. - С.63-69
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)/навчально-методичного
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, декана
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Економіка праці і соціально-трудові відносини / Штогринець Н.В. // Навчально-методичний посібник м.Чернівці,
2014р., 204 с.
2. Методика викладання економічних дисциплін / Компендіум та практикум м. Чернівці, 2014 . – 245 с.
3. Положення та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» / Пелипчук С.М. // Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», Чернівці, 2016. – 30 с.
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та /або дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики загальною кількістю не менше 5 публікацій:
1. Специфічні умови розвитку селянських господарств у гірській зоні Карпат / Штогринець Н.В. // Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015р. – частина 2. – С. 312-313. м. Івано-Франківськ.
2. Принципи організації навчальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін /
Пелипчук С.М. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 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. – С. 353-362
3. 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. –
Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Б уковинський університет – Чернівці, 2016.
4. Облік дебіторської заборгованості на ПП «Колос» / Райлян М. // Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016): матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,
травень 2016 р. – Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет – Чернівці, 2016.
Problems and prospects of economic education in Ukraine // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie,
Poland, University Informatics (WSIiU), Lodz, Poland, 2015 р. – рр. 265-269.
5. 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
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6. Керівник нового покоління. - Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернетконференції, Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – Дніпро, 2018
(http://www.wayscience.com)
7. Регулювання ринку праці. - Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернетконференції, Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» 4-5 квітня 2019 р. –
Дніпро, 2019. – С.1334-1338 ( http://www.wayscience.com)
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)/навчально-методичного
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 навчальному закладі на посаді заступника завідувача кафедри
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного
навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Трачук О.В. Історії держави і права України: [навчально-методичний посібник] / О.В.Трачук. – Чернівці: Місто, 2017. –
158 с.
2. Трачук О.В. Історія України: [навчально-методичний посібник] / О.В. Трачук. – Чернівці: Місто, 2017. – 198 с.
3. Трачук О.В. Політологія: [навчально-методичний посібник] / О.В. Трачук. – Чернівці: Місто, 2018. – 152 с.
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Буковина: її минуле і сучасне»
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та /або дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики загальною кількістю не менше 5 публікацій:
1. Трачук О.В., Чорней М.М. Етапи розвитку державності та права України, ПВНЗ «Буковинський університет»,
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку».
- Чернівці, 2017. – С. 118-120.
2. Трачук О.В., Фолошня А.В. Правова система українських земель у складі Австрійської імперії, ПВНЗ «Буковинський
університет», Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та
перспективи розвитку». – Чернівці, 2017. – С. 126 - 128.
3. Трачук О.В., Пелипчук Т.О. Державотворчі засади УПСС (1917-1920 рр.) , ПВНЗ «Буковинський університет»,
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку»;.
Чернівці, 2017 - С. 25-28
4. Трачук О.В., Штерма К.М. Кирило-Мефодіївське товариство в національно-визвольному русі, ПВНЗ «Буковинський
університет», Студентська науково-практична конференція «Актуальна юриспруденція»; Чернівці-2016 – С.14.
5. Трачук О.В., Кіндратенко С.Ю. Михайло Грушевський (1866-1934) політичний діяч ( до 150 річчя від дня народження),
ПВНЗ «Буковинський університет», Студентська науково-практична конференція «Актуальна юриспруденція». – Чернівці,
2016 – С.12.
Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Кельбя С.Г., Леко Б.А. Віктимність та необхідність її профілактики - Наукове видання,Вісник Чернівецького факультету
Національного університету "Одеська юридична академія", Випуск N3/2015. – С. 136-143
2. Кельбя С.Г. Адміністративно-примусові заходи в системі фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні
Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія "Право", Випуск 1, 2014. – С. 96-104
3. Кельбя С.Г. Теоретичні засади правового регулювання фондового ринку. - Науковий вісник Академії муніципального
управління: Серія "Право", Випуск 2, 2014. – С. 226-232
4. Кельбя С.Г. Щодо класифікаційних засад адміністративного примусу в публічному праві України. Митна справа журнал,
спец. випуск №2, 2014.- С.245-300
5. Кельбя С.Г. Теоретичні засади загальної характеристики сутності та змісту поняття фондового ринку як правової
категорії. Наук. вісник Херсонського нац.ун-ту, 2014. Серія Юридичний вісник, №2, Том 3 - С.145-150.
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6. Кельбя С.Г. Щодо адміністративного стягнення за правопорушення в системі фінансового моніторингу на фондовому
ринку в Україні. Науковий вісник Ужгородського нац.ун-ту.- 2014 Серія: Право,Частина 2,Том 2.- С.130-135.
Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
Кельбя С.Г. Фінансовий моніторинг на фондовому ринку в Україні: монографія / за заг.ред.О.Є.Користіна.- К.: КНТ, 2013.368с. (Фіксований власний внесок р.3 (3.1, 3.3), розділ 4 (4.2, 4.3))
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)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу
освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
робота на посаді декана юридичного факультету
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
За КВЕД-2010 – 69.10 Діяльність у сфері права.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи від 26 лютого 2004 р.
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