
 

Форма для резюме викладача на офіційному сайті 

 Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

1.ПІП  Кудирко Олена Михайлівна 

2.Вчене звання, посада на 

кафедрі 

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування 

3.Адреса персональної робочої 

електронної пошти 

lena-kydurko@ukr.net 

4.Правильна транслітерація 

прізвища  

Кudyrko  

 

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1. 

Ідентифікатори 

автора 

https://orcid.org/0000-0002-5090-1208 

http://www.researcherid.com/rid/B-7012-2018 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=j69bMZsAAAAJ&hl=

ru 

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. 

3. 

Підвищення 

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 Central 

Europe , Certificate №9/03-2019, тема: «MODERN TEACHING 

METHODS AND INNOVATIVE  TECHNOLOGIES IN HIGHER 

EDUCATION: European Experience and Global Trends», 2019 р.  

5. Особисті 

нагороди 

- 

6. Перелік 

найвагоміши

х праць  

1. Кудирко О.М., Дячук М.В. Виплати працівникам за 

національними та міжнародними обліковими стандартами. 

Інфраструктура ринку. 2020. № 48 С. 267 – 270. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/48-2020 (заг. обсяг 0,6 друк. 

арк., особ. 0,4 друк. арк.) (фахове видання) 

2. Кудирко О.М., Особливості обліку та контролю товарних 

операцій фармацевтичної галузі в Україні. Україна. 

Інфраструктура ринку. 2020. №41 С.302-306 (URL: 

https://www.market-infr.od.ua/uk/41-2020) (обсяг 0,6 друк. 

https://orcid.org/0000-0002-5090-1208
http://www.researcherid.com/rid/B-7012-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=j69bMZsAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=j69bMZsAAAAJ&hl=ru
http://www.market-infr.od.ua/uk/48-2020
https://www.market-infr.od.ua/uk/41-2020


арк.) (фахове видання)   
3. Кудирко О.М., Організаційно-кадровий аудит як складова 

ефективності праці. Україна. Приазовський економічний 

вісник. 2020. Випуск 3(20) С.241-245 (URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-20) (обсяг 0,6 друк. арк.)  (фахове 

видання) 

4. Кудирко О.М., Управління товарними операціями 

підприємств оптової торгівлі. Україна. Причорноморські 

економічні студії. 2019. Випуск 38.Частина 2. С. 127-130 

(обсяг 0,4 друк. арк.)  (фахове видання) 

5. Даценко Г.В., Кудирко О.М. Облік і контроль 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) 

6. Даценко Г.В., Кудирко О.М. Шляхи оптимізації ведення 

обліку адміністративних витрат підприємства. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2021. № 2. С. 69 

– 73. (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. 

 

 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-20

