
   Інформація щодо співробітника      

  кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ    

1. Прізвище Ім’я РОМАШКО Ольга Миколаївна      
 По Батькові           

2. Посада: Доцент кафедри обліку та оподаткування     

3. Науковий Кандидат економічних наук      
 ступінь:           

4. Вчене звання:           

5. e-mail: romashko.olga@gmail.com       

6. Нагороди та Нагороджена Грамотою Головного правління освіти і науки Київської міської 
 відзнаки: державної адміністрації за підготовку висококваліфікованих спеціалістів для 
  підприємств  і  організацій  м.Києва  (2007  р.),  Почесною  Грамотою 

  Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю та 

  досягнення високої майстерності у професійній діяльності (2009 р.), отримала 

  Подяку Департаменту освіті і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

  Київської  міської ради за  сумлінну роботу  та досягнення високої 

  

майстерності у професійній діяльності (2013 р.), 

Почесна Грамота КНТЕУ - 2017 рік    

7. Освіта У  1987  році  Закінчила  Київський  торговельно-економічний  інститут  за 
  спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та у 
  2007 році Національну академію  управління за спеціальністю 

  «Правознавство» з відзнакою      

  Сертифікований користувач “1С: Професіонал” за рішенням Cертифікований 

  користувач «1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины – практическое применение 

  типовой конфигурации“ та 1С: Бухгалтерія для України 8”, користувач та 

  викладач  навчальних  курсів  по  роботі  з  комп’ютерною  програмою 

  «M.E.Doc.IS”.         

  У 2015 році захистила дисертацію  на тему «Облік і контроль витрат в 

  системі економічної безпеки підприємства».    

8. Діяльність Після закінчення вищого навчального закладу працювала  за спеціальністю 
 (наукова, на  посаді  бухгалтера,  старшого  економіста,  начальника  фінансово- 
 викладацька, розрахункового  відділу,  заступника  головного  бухгалтера,  головного 

 практична …) бухгалтера, заступника генерального директора з фінансових та економічних 

  питань на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових 

  форм. З 2000 року розпочала викладацьку діяльність. Працювала у вищих 

  навчальних закладах та обіймала посади ст. викладача, доцента   

  У КНТЕУ працює з 2014 року      

  

З 2012 року є членом Ради незалежних бухгалтерів і аудиторів України 

Науково-педагогічне стажування на тему "Інноваційні освітні технології: 

досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців 

з економіки та управління" за спеціальністю 071 "Облік та 

оподаткування",  сертифікат серія С № 20170733 на 60 годин,  період з 24 по 28 

липня 2017 р. Рига . Балтійський дослідний інститут трансформації економіки , 

Латвія. Науково-педагогічне стажування на тему "Нові та інноваційні методи 

викладання" ,  сертифікат  № 1681/PLSAP/2018 на 108 год., період з 12 лютого 

по 2 березня 2018 р. Краківський економічний університет, Польща 

9. Дисципліни: "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Бухгалтерський за видами 
  економічної діяльності", «Облік і фінансова звітність за міжнародними 
  стандартами», «Управлінський облік», «Обліково-аналітичне забезпечення 

  економічної безпеки підприємства».      

10. Наукові Загальна кількість праць більше 41, у тому числі: участь у колективній 
 публікації монографії,  наукові  статті   навчально- методичні розробки тощо  


