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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

1.ПІП  Майстер Людмила Анатоліївна 

2.Вчене звання, посада на 

кафедрі 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування  

3.Адреса персональної робочої 

електронної пошти 

lyudmilamaister5@gmail.com  
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4.Правильна транслітерація 

прізвища  
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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1. Ідентифікатори автора https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1097-

9940  

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=li

st_works&hl= ru&user=rMe8150AAAAJ 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/

33072303  

https://independent.academia.edu/%D0%9B%D1%

8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%

B0%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8

2%D0%B5%D1%80  

https://hq.ssrn.com/Participant.cfm?rectype=edit&p

erinf=y&partid=5445478&redirectFrom=true  

https://www.researchgate.net/signup.SignUpProfile

Picture.html  

2. Освіта та кваліфікація  У 2003 р. закінчила Київський торговельно-

економічний університет за спеціальністю 

«Облік і аудит». Захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеню кандидата 

економічних наук у Хмельницькому 

національному університеті за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами, тема дисертації «Механізм 

підвищення конкурентоспроможності 

персоналу підприємства». Науковий керівник: 

д.е.н., проф. Нижник В.М.  

3. Підвищення кваліфікації  Підвищення кваліфікації у Вінницькому 

національному аграрному університеті, 

сертифікат №109/20, тема: «Методика 

викладання облікових дисциплін», 2020 р.; 

на ТОВ «Вінницький деревообробний завод», 

довідка №155, тема: «Підвищення рівня 

викладання облікових дисциплін», 2020 р.  
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4. Міжнародний досвід  Стажування в Wyższe Seminarium Duchowne 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) o 

wspracie Uniwersytetu Kardynala Stefana 

Wyszynskiego, сertyfikat №KW-122019/029, 

тема: «Uczciwosc akademicka», (м. Варшава, 

Польща), 2019 р.;  

Стажування в Wyższe Seminarium Duchowne 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) o 

wspracie Uniwersytetu Kardynala Stefana 

Wyszynskiego, сertyfikat №WP-44/02, тема: 

«Uczciwosc akademicka», (м. Варшава, Польща), 

2018 р. 

5. Особисті нагороди  - 

6. Перелік найвагоміших 

праць  

1. Maister L., Dziuba O., Datsenko G., Hladii I., 

Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., 

Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., 

Otkalenko O., Seheda S., Yakovyshina N. Strategy 

of financial resourcy management within the 

paradigm of european integration : Monograph. 

Shioda GmbH, Steyr, Austria. 2019. 120 p. 

(колективна монографія) (обсяг власних – 13 с.). 

2. Майстер Л.А., Гладій І.О., Дзюба О.М. 

Управлінська звітність :навч. посіб. Вінниця : 

РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 260 с.  

3. Maister L., Hladii І., Kuznetsova S., Dziuba O. 

& Govorko, O. Social aiudit of expenditure on the 

internally displaced persons due to the armed 

conflict in the esat of ukraine: current necessity. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. 2021. Т.3. № 38. С. 191-202. URL: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237444. 

(обсяг власних – 2 с.) (Web of Science). 

4. Maister L.A., Ovsiuk N.V. Features of moviative 

and stimulative processes in the system оf 

accounting ensuring the enterprise expenses. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. 2018. Том 1, № 24. С. 153-162. 

URL: http://fkd.org.ua/article/view/128329. (Web 

of Science).  

5. Майстер Л.А. Альтернативні підходи щодо 

компонентного обліку основних засобів в 

умовах провадження змін. Електронний 

фаховий науково-практичний журнал з 

економічних наук Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій 

«Інфраструктура ринку». 2020. Вип. 43. С. 427-

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237444
http://fkd.org.ua/article/view/128329


433. URL : http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/78.pdf. 

(фахове видання). 

7. Досвід роботи З 1998 р. працювала на ВАТ «Промрембуд» на 

посаді бухгалтера, поєднуючи навчання у ВТЕІ 

КНТЕУ.  У 2008 р. працювала на посаді 

старшого лаборанта кафедри бухгалтерського 

обліку ВТЕІ КНТЕУ. Згодом поєднувала роботу 

на посаді асистента кафедри бухгалтерського 

обліку. 

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. 

З 2016 р. працювала на посаді старшого 

викладача кафедри бухгалтерського обліку 

ВТЕІ КНТЕУ.  

З 2019 р. і по теперішній час працюю на посаді 

доцента кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ 

КНТЕУ.  
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