
Контактна інформація 

  

П.І.Б.                                     КОСТЮЧЕНКО Валентина Миколаївна, 

                                                професор, д.е.н. 

e- mail:                                   valentynak1098@gmail.com 

 

Сфера наукових інтересів 

 

Фундаментальні й прикладні наукові дослідження у сфері фінансового, 

управлінського, міжнародного обліку, внутрішнього аудиту, контролінгу, 

ризик-менеджменту 

 

Дисципліни 

 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, Консолідація фінансової звітності, 
Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік і оподаткування міжнародних 
корпорацій 
 

Освіта 
 

 Доктор економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит», 2008 р. 

 Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, 
контроль і аналіз господарської діяльності», 1993 р. 

 Аспірантура,  спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль  і аналіз 
господарської діяльності», Київський торговельно-економічний інститут, 
1992 р. 

 ОС «магістр» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль  і аналіз 
господарської діяльності», Київський торговельно-економічний інститут, 
1986 р. 

 
Вчене звання 

Доцент 
Нагороди та відзнаки 

 
 Почесна грамота КНТЕУ, 2019 р. 
 Подяка за підготовку переможців (Диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського 

конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Облік і 
оподаткування», 2017/2018 р. 

 Почесна грамота КНТЕУ, 2015 р. 
 Почесна грамота Деснянської  районної  в  місті  Києві  державної  

адміністрації, 2014 р. 
 Почесний  член  Федерації  професійних бухгалтерів та аудиторів 

України, 2011 р. 
 Подяка  Голови  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового 

ринку, 2010 р.  
 Подяка Київського міського Голови, 2005 р. 
 Почесна   грамота   Міністерства   фінансів   України, 2005 р. 
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Діяльність (наукова, педагогічна, практична) 

 
 Професор кафедри обліку та оподаткування Київського національного 

торговельно-економічного університету, 2015 р. по теперішній час 
 Професор кафедри міжнародної економіки Київського національного 

торговельно-економічного університету, 2011 р. - 2015 р. 
 Доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного 

торговельно-економічного університету, 2008 р. - 2011 р. 
 Доцент кафедри еккаунтингу Міжнародного інституту менеджменту 

(МІМ-Київ), 1996 р. - 2008 р. 
 Старший викладач  кафедри бухгалтерського обліку Київського 

державного торговельно-економічного університету, 1994 р.- 1996р. 
 Асистент кафедри бухгалтерського обліку Київського торговельно-

економічного інституту, 1989 р.; 1992 - 1994р. 
 Заступник головного бухгалтера треста їдалень Ленінського району м. 

Києва, 1988 р.-1989 р. 
 Старший економіст  ОКГ тресту їдалень Ленінського району м. Києва, 

1987 р.-1988 р. 
 Старший бухгалтер ОКГ тресту їдалень Ленінського району м. Києва, 

1986 р.-1987 р. 
 

Підвищення кваліфікації, стажування  

 

 Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса, м. Новий Сонч, 

(Польща, WK/4832 11.06-29.06.2018р) 

 Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2018 р. 

 Сертифікат: спеціаліст «Master Бухгалтерія», 2018р. 

 Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2017 р. 

 Центр реформ фінансового звітування, Група Світовий Банк (Україна), 

2015 р. 

 Університет  Paris Dauphine (Франція), 2013 р. 

 Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2011 р. 

 Міжнародна академія викладачів з менеджменту CEEMAN (Словенія), 

2004 р. 

 Аудиторська компанія  Ernst & Young (Україна), 2004 р. 

 Управління людськими ресурсами ( HRM, Франція), 1997 р. 

 Університет Карнегі Меллон (США), 1997 р. 

 Університет «Париж XII» (Франція), 1995 р. 

 

Членство в професійних організаціях  

 

 Європейська Асоціація Бухгалтерів , 2004 р.  по теперішній час 

 Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 1996 р. по 

теперішній час 


