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НАГОРОДЖЕНА: 

1. Лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді 

у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові 

досягнення» (2018 р.). 

2. Грамота КНТЕУ (10.04.2009, 17.11.2010, 23.03.2012, 20.04.2012, 

22.03.2018). 

3. Почесна грамота Громадської Наглядової Ради Київської міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (2016 р.). 

4. Грамота КНТЕУ за участь у фотоконкурсі «Красуня університету – 2019» 

(06.03.2019). 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  

Аспірантура (2012-2015 рр.). Успішно захистила дисертацію на тему: 

«Аудит ефективності формування фінансових резервів» на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – 

бухгaлтeрcький oблiк, aнaлiз тa aудит (зa видaми eкoнoмiчнoї дiяльнocтi). 

Стажування ТОВ «Міжнародний правовий центр «ЄУКОН» (03.05.2018-

05.06.2018). 

Проект ERASMUS+ «Поглиблення та всеохоплююча зона вільної торгівлі 

з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» 

(06.06-09.06.2017). Обсяг курсу 40 год. Сертифікат № 27-06/2017. 

Соціально-психологічний тренінг «Мистецтво управління» (05.02.2008-

21.03.2008). 

Майстер-клас «1С:Підприємство 8.3: облік успішності студентів і 

аналітичний звіт» (21.02.2017); Всеукраїнський науково-практичний тренінг 

«Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна оцінка» (21.02.2017); 

тренінг «Цифрова трансформація: функціональні можливості системи 

електронного документообігу M.E.Doc» (21.02.2017). 

Навчально-методичні семінари: «Формування іміджу викладача» 

(17.05.2017), «Дотримання академічної доброчесності науковцем» (05.06.2018), 
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«Специфіка розробки інтерактивного методичного забезпечення з 

використанням двовимірних (QR) кодів» (05.06.2018). 

Проект ERASMUS+ «Поглиблення та всеохоплююча зона вільної торгівлі 

з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» 

(01.03 – 06.03.2018). Обсяг курсу 40 год. Сертифікат № 02-03/2018. 

Курс підвищення кваліфікації «Використання хмарних сервісів Microsoft 

в освітньому процесі» (січень-вересень 2018 р.). Обсяг курсу 150 год. 

Сертифікат ДО75023 та ДО751835 від 09.11.2018. 

Практичний навчальний курс по роботі в програмному забезпеченні 

CaseWare Audit International (2018 р.). 

Масові відкриті онлайн-курси Prometheus: «Word та Excel: інструменти і 

лайфхаки» (27.09.2018), «Фінансовий менеджмент» (27.09.2018), «Аналіз даних 

та статистичне виведення на мові R» (28.09.2018), «Публічні закупівлі» 

(01.10.2018), «Бізнес-англійська» (02.10.2018), «Медіаграмотність для освітян» 

(06.02.2019), «Освітні інструменти критичного мислення» (06.02.2019), 

«Соціальне підприємництво» (21.02.2019), «Основи інформаційної безпеки» 

(26.03.2019). 

Сертифікований курс «Використання прикладного рішення «1С: 

Бухгалтерія 8 для України» Редакція 2.0» (жовтень 2018 р.). Обсяг курсу 40 год. 

Свідоцтво № 2010070453253 від 26.10.2018. 

Навчальний курс по роботі в програмному забезпеченні «CaseWare» 

(травень-листопад 2018). Обсяг курсу – 180 год. Сертифікат HK № 0005-18 від 

19.11.2018. 

Сертифікований іспит на знання особливостей і застосування програми 

«Бухгалтерія 8» (сертифікат професіонал № ПБУ80009938 від 30.01.2019). 

 

ДОСВІД РОБОТИ:  

01.06.2012-31.08.2012 р. – працювала бухгалтером в ТОВ «Стар-К Груп». 

Паралельно з 20.06.2012-31.11.2012 р. – працювала бухгалтером в 

СТзДВ «Гарантія». 

03.09.2012-31.12.2012 – консультування з питань ведення обліку в 

приватній підприємницькій діяльності та підвищення ефективності бізнесу. 

2012-2015 рр. – аспірант, Київський національний торговельно-

економічний університет. 

31.08.2015-15.10.2016 – консультування у сфері надання послуг з 

внутрішнього аудиту. 

17.10.2016-31.08.2018 – асистент кафедри фінансового аналізу та аудиту, 

Київський національний торговельно-економічний університет.  

01.09.2018 – по теперішній час – старший викладач кафедри фінансового 

аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний 

університет. 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ: «Економічний аналіз», «Аудит», 

«Організація і методика аудиту», «Аудиторський консалтинг», «Аудиторське 

забезпечення М&А», «Інформаційні системи і технології фінансового 



контролю», «Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті», 

«Внутрішньогосподарський контроль», «Моделювання фінансово-

господарської діяльності підприємства». 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: економічний аналіз; методологія, 

організація та методика аудиту; аудиторське забезпечення злиття та 

поглинання; інформаційні системи і технології. 

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМАХ: 

1. Формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи 

фінансового аудиту в Україні (номер державної реєстрації 0111U000936).  

2. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди рoзрoбки тa впрoвaджeння iннoвaцiйних 

cиcтeм oблiку, aнaлiзу i aудиту eфeктивнoгo рoзвитку пiдприємcтв (нoмeр 

дeржaвнoї рeєcтрaцiї 0110U000203). 

3. Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів 

господарювання в Україні (номер державної реєстрації 0115U000563). 

4. Аудит як механізм захисту інтересів суб’єктів суспільно-економічних 

відносин (номер державної реєстрації 0115U000250). 

5. Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і 

методологія (номер державної реєстрації 0114U000313). 

6. Аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами суб’єкта 

господарювання. 

7. Управління аудиторським ризиком. 

8. Праксеологія аналізу та аудиту в системі економічної безпеки Україні. 

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ: 

Кoлeктивнa мoнoгрaфiя: 

1. Aктуaльнi питaння oблiку, aнaлiзу i aудиту: тeoрiя тa прaктикa: 

[кoлeктивнa мoнoгрaфiя у 2 т. / зa рeд. П.Й. Aтaмac]; М.O. Нeживa тa iн. – 

Днiпрoпeтрoвcьк, 2014. – Т. 2 – 408 c. (Особистий внесок автора: п. 5.9. «Аудит 

ефективності формування фінансових резервів». – С. 372-380) (E-librarу).  

Cтaттi у нaукoвих фaхoвих видaннях Укрaїни: 

2. Нeживa М.O. Пeрeдумoви фoрмувaння фiнaнcoвих рeзeрвiв / 

М.O. Нeживa // Вicник Чeрнiгiвcькoгo дeржaвнoгo тeхнoлoгiчнoгo унiвeрcитeту. 

Ceрiя «Eкoнoмiчнi нaуки». – Чeрнiгiв, 2013. – № 1. – С. 269-275 (фaхoвe 

видaння, E-librarу). 

3. Нeживa М.O. Eфeктивнicть фoрмувaння фiнaнcoвих рeзeрвiв 

пiдприємcтв тoргiвлi / М.O. Нeживa // Вicник Львiвcькoї кoмeрцiйнoї aкaдeмiї. 

Ceрiя «Eкoнoмiчнi нaуки». – Львiв, 2013. – № 42. – С. 52-58 (фaхoвe видaння).  

4. Нeживa М.O. Iнфoрмaцiйнa ocнoвa для прoвeдeння aудиту 

eфeктивнocтi фoрмувaння фiнaнcoвих рeзeрвiв / М.O. Нeживa // Нaукoвi 

зaпиcки Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту «Ocтрoзькa aкaдeмiя». Ceрiя «Eкoнoмiкa». 

– Ocтрoг, 2014. – № 27. – С. 138-142 (фaхoвe видaння). 



5. Нeживa М.O. Oргaнiзaцiя aудиту eфeктивнocтi фoрмувaння 

фiнaнcoвих рeзeрвiв / М.O. Нeживa // Eкoнoмiчний прocтiр. – Днiпрoпeтрoвcьк, 

2014. – № 91. – С. 171-179 (фaхoвe видaння, Index Copernicus, РIНЦ). 

6. Нeживa М.O. Aнaлiтичнi прoцeдури в aудитi eфeктивнocтi 

фoрмувaння фiнaнcoвих рeзeрвiв / М.O. Нeживa // Iннoвaцiйнa eкoнoмiкa. – 

Тeрнoпiль, 2015. – № 1. – С. 245-249 (фaхoвe видaння, Index Copernicus, РIНЦ). 

7. Нежива М.О. Теоретико-методичні аспекти реалізації концепції 

суттєвості в аудиті / М.О. Нежива, Т.Ю. Копотієнко // Економіка та 

суспільство. – 2017. – № 10. – С. 761-769 (фaхoвe видaння, Index Copernicus). 

8. Нежива М.О. Аудит операцій зі злиття та поглинання в умовах 

інклюзивної економіки / М.О. Нежива // Науковому віснику Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 29. – С. 177-

180 (фaхoвe видaння, Index Copernicus). 

9. Нежива М.О. Процедурний підхід до аудиту інвестиційної 

нерухомості / М.О. Нежива, О.В. Комірна, В.П. Міняйло // Інфраструктура 

ринку. – 2019. – № 29. – С. 563-568 (фaхoвe видaння, Index Copernicus). 

Cтaттi у нaукoвих пeрioдичних видaннях iнших дeржaв тa у видaннях 

Укрaїни, якi включeнi дo мiжнaрoдних нaукoмeтричних бaз: 
10. Нeживa М.O. Aудит eфeктивнocтi фoрмувaння фiнaнcoвих рeзeрвiв 

/ М.O. Нeживa // Бюлeтeнь Мiжнaрoднoгo Нoбeлiвcькoгo eкoнoмiчнoгo фoруму. 

– Днiпрoпeтрoвcьк, 2013. – № 1. – С. 237-242 (фaхoвe видaння, Index 

Copernicus, Ринц, Ulrich's Periodicals Directorу). 

11. Nezhуva M. Financial reserves formation of trade enterprises / 

M. Nezhуva // Materials digest of the LIII International Research and Practice 

Conference «Social processes regulation in the context of economics, law and 

management» and II stage of the Championships in economics, management and 

juridical sciences. – London, 2013. – Р. 106-108 (cтaття у нaукoвих пeрioдичних 

видaннях iнших дeржaв). 

12. Nezhуva M. Features information technologу in audit effectiveness of 

formation financial reserves / M. Nezhуva // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a 

výzkum. – Praha, 2015. – № 1. – Р. 44-50 (cтaття у нaукoвих пeрioдичних 

видaннях iнших дeржaв). 

13. Нeживa М.O. Аналіз та контроль ефективності використання 

фінансових ресурсів підприємства / К.О. Назарова, М.О. Нежива // Бізнес-

Інформ. – 2017. – № 10. – С. 216-220 (фaхoвe видaння, Ulrichsweb Global Serials 

Directory; Research Papers in Economics; Російський індекс наукового 

цитування; Index Copernicus; Directory of Open Acess Journals; CiteFactor; 

Academic Journals Database; Research Bible; Соціонет; Open Academic Journals 

Index; GetInfo; BASE; OpenAIRE; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union 

Catalogue; J-Gate; Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced 

Science Index; Академия Google; InfoBase Index; WorldCat). 

14. Нeживa М.O.  Aналіз та контроль забезпеченості бюджетної 

установи фінансовими ресурсами / К.О. Назарова, М.О. Нежива // Бізнес-

Інформ. – 2018. – № 5. – С. 313-317 (фaхoвe видaння, Ulrichsweb Global Serials 

Directory; Research Papers in Economics; Російський індекс наукового 



цитування; Index Copernicus; Directory of Open Acess Journals; CiteFactor; 

Academic Journals Database; Research Bible; Соціонет; Open Academic Journals 

Index; GetInfo; BASE; OpenAIRE; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union 

Catalogue; J-Gate; Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced 

Science Index; Академия Google; InfoBase Index; WorldCat). 

15. Nezhyva M. Analytical support of management of a business entity / 

M. Nezhyva, N. Pylypchuk // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. 

İqtisadiyyat seriyası. – Bakı. – 2018. – № 5. – P. 112-117.  

16. Нежива М.О. Аудит трансфертного ціноутворення в умовах 

євроінтеграції та глобалізації / М.О. Нежива, В.П. Міняйло // Бізнес-Інформ. – 

2019. – № 2. – С. 283-288 (фaхoвe видaння, Ulrichsweb Global Serials Directory; 

Research Papers in Economics; Російський індекс наукового цитування; Index 

Copernicus; Directory of Open Acess Journals; CiteFactor; Academic Journals 

Database; Research Bible; Соціонет; Open Academic Journals Index; GetInfo; 

BASE; OpenAIRE; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union Catalogue; J-Gate; 

Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; 

Академия Google; InfoBase Index; WorldCat). 

17. Nezhyva M. Transparent trends of internal audit / K. Nazarova, 

O. Zaremba, M. Nezhyva, N. Pylypchuk // Financial and credit activity: problems of 

theory and practice. – Kharkiv, 2019. (Web of Science, EBSCO (USA), Ulrich's 

Periodicals Directory (USA), Index Copernicus (Poland), CiteFactor Academic 

Scientific Journals (USA), International Search System Google Scholar, ResearchBib 

(Japan), INFOBASE INDEX (India), Universal Imfact Factor (Australia), Russian 

Science Index, National library of Ukraine named after V.I. Vernadsky, State data 

base “Ukrayinika naukova”, Ukrainian abstract journal “Dzherelo”). 

18. Nezhyva M. Analytical procedures of auditing within the framework of 

raising standards for its quality control / K. Nazarova, V. Hordopolov, O. Zaremba, 

M. Nezhyva // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 

Kharkiv, 2019. (Web of Science, EBSCO (USA), Ulrich's Periodicals Directory 

(USA), Index Copernicus (Poland), CiteFactor Academic Scientific Journals (USA), 

International Search System Google Scholar, ResearchBib (Japan), INFOBASE 

INDEX (India), Universal Imfact Factor (Australia), Russian Science Index, National 

library of Ukraine named after V.I. Vernadsky, State data base “Ukrayinika 

naukova”, Ukrainian abstract journal “Dzherelo”). 

В iнших нaукoвих видaннях: 
19. Нежива М.О. Оптимізація прибутку в обліку / М.O. Нeживa // 

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції 

«Удосконалення обліку й аналізу в системі управління підприємством». – Київ, 

20 травня 2010. – С. 361-364. 

20. Нежива М.О. Еволюція та етапи розвитку управлінського обліку / 

М.O. Нeживa // Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської наукової 

конференції «Удосконалення обліку й аналізу в системі управління 

підприємством». – Київ, 20 травня 2010. – С. 63-66. 

21. Нежива М.О. Облік фінансових результатів в автоматизованих 

системах бухгалтерського обліку / М.O. Нeживa // Збірник тез доповідей ХІІ 



Міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Перспективи розвитку 

фінансових систем європейських країн в умовах виходу з кризи». – Львів, 19 

листопада 2010. – С. 331-332. 

22. Нежива М.О. Захист прав споживачів при автоматизації обліку 

товарних операцій / М.O. Нeживa // Збірник тез доповідей Міжнародного 

молодіжного форуму «Пробудись, свідомий споживачу». – Київ, 9 грудня 2010. 

– С. 183-184. 

23. Нежива М.О. Автоматизація аудиту: переваги та недоліки / 

М.O. Нeживa // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

України». – Сімферополь, 20 квітня 2011. – С. 235-238. 

24. Нежива М.О. Фінансовий моніторинг в аспекті протидії легалізації 

доходів одержаних злочинним шляхом / М.O. Нeживa // Збірник тез доповідей 

ІІІ Міжнародної наукової студентської інтернет-конференції «Проблеми і 
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№ 8 від 02.02.2019. 

71. Аудиторське забезпечення M&А: Робоча програма для студентів 

ОС «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» (спеціалізації 

«Фінансовий контроль та аудит») / О.В. Комірна, М.О. Нежива; Протокол каф. 

фінансового аналізу та аудиту № 11 від 18.03.2019. 

72. Контроль публічних закупівель: Опорний конспект лекцій для 

студентів ОС «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» / В.П. Міняйло, 

М.О. Нежива; КНТЕУ, Каф. фінансового аналізу та аудиту. – 790 [замовл.]. – 

Київ: КНТЕУ, 2017. – 42 c. 

73. Аудит: Опорний конспект лекцій для студентів ОС «бакалавр» 

спеціальності «Облік і оподаткування» / О.О. Заремба, М.О. Нежива; Протокол 

каф. фінансового аудиту № 19 від 16.05.2017.  



74. Аудит: Опорний конспект лекцій для студентів ОС «бакалавр» 

спеціальності «Економіка» / О.В. Катрич, М.О. Нежива; Протокол каф. 

фінансового аналізу та аудиту № 2 від 18.09.2017. 

75. Внутрішній аудит: Опорний конспект лекцій для студентів 

ОС «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» / К.О. Назарова, 

Т.Ю. Копотієнко, М.О. Нежива; Протокол каф. фінансового аналізу та аудиту 

№ 6 від 12.11.2017. 

76. Аудит: Збірник тестових завдань для студентів ОС «бакалавр» 

спеціальності «Облік та оподаткування» / М.О. Нежива; Протокол каф. 

фінансового аналізу та аудиту № 20 від 07.06.2018. 

77. Аудит: Практикум для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 

«Облік і оподаткування», «Економіка», «Менеджмент», «Міжнародні 

економічні відносини» / О.О. Заремба, М.О. Нежива; Протокол каф. 

фінансового аналізу та аудиту № 4 від 16.10.2018. 


