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2. Освіта та 

кваліфікація  

У 2002 р. закінчила Київський національний 

торговельно-економічний університет за 

спеціальністю Облік і аудит. Захистила дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук у Національному університеті 

харчових технологій за спеціальністю 08.06.01 – 

економіка, організація і управління підприємствами, 

тема дисертації «Формування економічної стратегії 

інноваційного розвитку підприємств харчової 

промисловості». Науковий керівник: д.е.н., проф. 

Заїнчковський А.О. 
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кваліфікація 

Підвищення кваліфікації у Вінницькому 

національному аграрному університеті, сертифікат 

№71/18, тема: «Методика викладання контрольних 

дисциплін», 2018 р. 

4. Міжнародний досвід Academic Society of Michal Baludansky, University of 
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EDUCATION: European Experience and Global 

Trends», 2019 р. 
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арк.) (фахове видання)  
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малого підприємництва в умовах пандемії. 

Причорноморські економічні студії. 2021. № 64. С. 

156 – 161. (заг. обсяг 0,66 друк. арк., особ. 0,33 друк. 

арк.) (фахове видання)  

4. Даценко Г.В., Кудирко О.М. Шляхи оптимізації 
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підприємства. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2021. № 2. С. 69 – 73. (заг. обсяг 0,6 

друк. арк., особ. 0,3 друк. арк.) (фахове видання) 

5.Hnydiuk I., Datsenko G., Krupelnytska I., Kudyrko 

O., Prutska O. Audit of Budget Programs in European 
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Хмельницького національного 

університету.2022.№2. С. 139-144 

URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=63 (заг. 
обсяг 0,6 друк. арк., особ. 0,3 друк. арк.) (фахове 
видання) 

7. Досвід роботи  З 2002 р. працювала у ВТЕІ КНТЕУ, поєднуючи 

викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі.  

 У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.  

 З 2007 р. – доцент кафедри фінансового контролю 

та аналізу.  

 З 2016 р. та по теперішній час доцент кафедри 

обліку та оподаткування.  
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В 2002 році закінчила Київський національний 

торговельно-економічний університет за 

спеціальністю «Облік і аудит» та здобула 

кваліфікацію економіста з обліку і аудиту. 

Кандидат економічних наук з 2006 року. 

Дисертацію захищено 17 березня 2006 року у 

спеціалізованій вченій раді Д 26.058.01 

Національного університету харчових технологій, 

отримано диплом ДК № 035801. 

Вчене звання доцента кафедри фінансового 

контролю і аналізу присвоєно у 2012 році. Отримано 

атестат 12ДЦ № 030532. 

 


