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1. Ідентифікатори 

автора 

Авторський профіль в Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_4Niz-gAAAAJ&hl=uk 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4684-1289 

Researcher ID https://researchid.co/veronika_cherneha 

 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням 

року, закладу 

вищої освіти, у 

тому числі 

наукової) 

У 2018 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ за спеціальністю «Облік та оподаткування», спеціалізація 

«Державний фінансовий контроль». 

3 2019 р. по теперішній час аспірант кафедри фінансів КНТЕУ 
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Чернега В.В. Особливості функціонування ринку послуг вищої 

освіти в Україні. Державна фінансова політика України в умовах 

євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. 

за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2021. с. 97-99 

Чернега В.В. Формування фінансового забезпечення закладів вищої 

освіти. Фінансова система України як складова інституційних 

перетворень економіки : всеукр. наук.-практ. конф. К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2021. с. 145- 147 

Чернега В.В. Фінансування закладів вищої освіти як інструмент 

суспільного розвитку. Економіка, фінанси, облік та право в умовах 

глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. с. 56-58. 

Чернега В.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів 

вищої освіти. Проблеми міжнародної міграції: оцінка та 

перспективи вирішення: матеріали Всеукраїнської науково-
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практичної конференції. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. с. 

106-109. 

Чернега В.В. Методика аналізу фінансування видатків на вищу 

освіту. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 

діяльністю: зб. наук. пр. VІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет–конференції. Частина друга. – Вінниця: ВРВ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. с. 415-421. 

 

Чернега В.В.  Фінансування закладів вищої освіти в Україні. Вісник 

студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вінниця: ВРВ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. 56. с. 273-281. 

7. Досвід роботи 2017 р. працювала лаборантом кафедри обліку та оподаткування 

ВТЕІ КНТЕУ. 

2017 р. по 2022 р працювала на посаді бухгалтера І категорії та 

економістом І категорії (за сумісництвом) фінансово-економічної 

служби ВТЕІ КНТЕУ. 

2021 р. по теперішній час експерт з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

з 2022 р. асистент кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ 

 

  



 


