
 

 

 
Умовні позначення: 

Д – доктори; 

 
 

 
 

 

 

Радевич Тетяна Володимирівна 
асистент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, здобувач 
Наук. керівник – к.е.н., доцент Ночовна Ю.О. 

 
Наукові публікації:  

4 (М-0, ФС-11, ІП-3) , ПП-0 

 

Ночовна Юлія Олександрівна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент 
Наук. керівник - д.е.н., професор Максімова В.Ф. 

 
Наукові публікації:  

76 (М-3, ФС-21, ІП-52) , ПП-5 

 

Виноградова Марина Олексіївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент 
Наук. керівник - к.е.н., професор Кудрявцев А.А. 

 
Наукові публікації:  

42 (М-1, ФС-14, ІП-27) , ПП-7 

 

Самбурська Наталія Іванівна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н. 
Наук. керівник - к.е.н., доцент Зима Г.І. 

 
Наукові публікації:  

42 (М-4, ФС-12, ІП-28) , ПП-2, ОД - 1 

 

Карпенко Євгенія Анатоліївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доц.   
Наук. керівник  -к.т.н., проф.. Шимановська-Діанич Л.М. 

 
Наукові публікації:  

45 (М-3, ФС-16, ІП-28) , ПП-5 

 

Кулик Вікторія Анатоліївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доц., здобувач 
Наук. керівник  - д.е.н., професор Чижевська Л.В. 

 
Наукові публікації:   

41 (М-6, ФС-11, ІП-24) , ПП-6 

Артюх-Пасюта О.В. 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н. 
Наук. керівник - д.е.н., професор Савченко О.Ф. 

 
 

Наукові публікації:  
36 (М-3 ФС-13, ІП-23) , ПП-2 

 

Мілька Алла Іванівна 
асистент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н. 
Наук. керівник - д.е.н., професор Гончаренко В.В. 

 
Наукові публікації:  

35 (М-2, ФС-11, ІП-22) , ПП-2 

 
Вороніна Вікторія Леонідівна 

доцент  кафедри бухгалтерського обліку і 
аудиту, к.е.н. 

Наук. керівник - д.е.н., професор Маркіна І.А. 

 
Наукові публікації:  

52 (М-2, ФС-17, ІП-31) , ПП-2 

 

МАГІСТРИ 
Наукові публікації  магістрів - 74 

Фірсова Надія Василівна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент 
Наук. керівник -д.е.н., професор Петрик О.А. 

 
Наукові публікації:  

32 (М-1, ФС-11, ІП-20) , ПП-1 

 

Котова Світлана Сергіївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н. 
Наук. керівник  - д.е.н., професор Кіндрацька Л.М. 

 
Наукові публікації:  

27 (М-1, ФС-13, ІП-13)  

 

Кравченко Ірина Юріївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н. 
Наук. керівник  - д.е.н., професор Шевчук В.О. 

 
Наукові публікації:  

39 (М-4, ФС-15, ІП-20) , ПП-5 

 

Зюкова Марія Михайлівна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент 
Наук. керівник -д.е.н., професор Линник В.О. 

 
Наукові публікації:  

38 (М-2, ФС-11, ІП-28) , ПП-5 

 

Орищенко Марина Миколаївна 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент 
Наук. керівник -д.е.н., професор  Мних Є.В. 

 
Наукові публікації:  

45 (М-3, ФС-17, ІП-18) , ПП-7, ОД-1 

 

Організатор наукової діяльності викладачів кафедри 

Верига Юстина Андріївна 
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кандидат економічних наук, професор, 

 

Підготовка наукових кадрів в межах науково-дослідних тем: Д-0, К-0, Д(З)-0, А(З)-0 
Наукові публікації: 189 (М-6, ФС-61, ІП-122) , ПП- 35, ОД – 36, ЧСВР - 1 

Умовні позначення:   
Д – доктори; 

 К – кандидати; 

Д (З) -  докторанти (здобувачі);  
А (З) – аспіранти (здобувачі); 

 М – монографії;  

ФС – фахові статті;  
ІП – інші публікації;  

П – патенти;  

ПП – підручники, посібники 
ОД – опонування дисертацій 

ЧСВР – член спеціалізованої вченої ради 



 

Оргнанізація конференцій та круглих столів: 

 

- Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (22 січня 1999 р.; 

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики» (20-23 

жовтня 2014р.) 

- Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, 

аналізу і контролю» (ПДАА – ПУЕТ-ХДАУ, 5 лютого 2014р.) 

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах 

глобалізації економіки» (ПДАА, ВНЗУ «ПУЕТ», м. Полтава ,23-24 квітня 2014 р.) 

 

Наукові теми: 

- «Розробка методичних рекомендацій по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в роздрібній торгівлі та використання її даних 

в управлінні господарською діяльністю (завершальний)» (1991-1996р.р., номер державної реєстрації 0191U0002991); 

- «Методичні рекомендації по методиці аналізу фінансового стану споживчого товариства» (1996р., № 134/96); 

- «Аналіз показників бухгалтерської звітності та розробка заходів щодо покращення фінансового стану Васильківського районного споживчого 

товариства» (1999р.); 

- «Методичні рекомендації з аналізу фінансового стану та розробка програми фінансового оздоровлення Гребінківської райспоживспілки» (1999р.); 

- «Удосконалення бухгалтерського обліку і контролю в галузях діяльності споживчої кооперації» (2000р., № 103/96); 

- «Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів» (2006р., № 132/00);  

- «Аналіз фінансового стану системи Кіровоградської облспоживспілки та розробка практичних заходів щодо покращення ефективності 

господарювання»  (2009р.); 

- «Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (2009-2017р., номер державної 

реєстрації 0110U002214) 


