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2. Освіта та 

кваліфікація  

У 2008 р. закінчила Вінницький торговельноекономічний 

інститут КНТЕУ, за спеціальністю «Облік і аудит», 

кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту, економіст з обліку і 

аудиту».  

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук у Київському національному 

торговельноекономічному університеті наук за спеціальністю 

08.00.09 – облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності), тема дисертації: «Внутрішньогосподарський 

облік і контроль в системі антикризового управління 

торговельними підприємствами». Науковий керівник – д.е.н., 

проф., академік НАПН України Симоненко В.К. 
Вчене звання доцента кафедри фінансового контролю і аналізу 
присвоєно у 2016 році. Отримано атестат 12ДЦ № 046391.  
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кваліфікація 

Період проходження: 03.10-03.11.2016 р. Місце проходження: 

Вінницький національний аграрний університет, кафедра 

аналізу та статистики. Документ, що видано:__ Сертифікат № 

7, що засвідчує проходженя стажування на кафедрі аналізу та 

статистики з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». 

4. Міжнародний досвід Період проходження: 19-23.02.2018 р. Місце проходження: 

Кошицький технічний університет, Братіславський пан-

європейський університет. Документ, що видано:__ 

Сертифікат № 010/1-2018, 23 лютого 2018 р., Academic Society 

of Michal Baludansky, Pan-European University in Bratislava. 
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ASERS. Publishing Group SRL 35064740. 2020. Vol 11.  No 6.  P. 

1445 - 1454. URL:  

https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5532 (обсяг 

власних 2 с.) (Scopus)  
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4. Коцеруба Н.В. Analysis of labor resources of the enterprise. 

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових 

праць. 2021. Випуск 4 (239). С. 89-95. (фахове видання). 

5. Коцеруба Н.В. Контрольно-аналітичні процедури  в 

системі кризис-менеджменту підприємства. Підприємництво і 

торгівля : збірник наукових праць. Львів: Видавництво 

Львівського торговельно-економічного університету, 2021.  

Випуск 29. С. 28-35. (фахове видання). 

7. Досвід роботи З 2008 року працювала у ВТЕІ КНТЕУ на посаді асистента 

кафедри фінансового контрою та аналізу.  

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

З 2014 року - доцент кафедри фінансового контролю і аналізу, 

а після реорганізації – доцент кафедри обліку та 

оподаткування.  
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