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     Завідувач кафедри міжнародної економіки Житомирського державного 
технологічного університету, доктор економічних наук, доцент, сертифікований 
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Основні етапи життя і діяльності 
 

4. 03.1981 р. – народилася в м. Житомирі; 
1987 р. – 1995 р. –   навчалася в ЗОШ № 23 м. Житомира; 
1995 р.  – поступила в Житомирський міський ліцей при ЖІТІ; 
1998 р. –  закінчила Житомирський міський ліцей при ЖІТІ; 
1998 р. –  поступила в  Житомирський інженерно - технологічний інститут на  
факультет економіки і менеджменту; 



2002 р. – початок трудової діяльності в Житомирському державному                  
технологічному університеті на посаді  інженера програміста  II категорії 
кафедри обліку і аудиту; 
3-5.09.2002 р  – участь у ІІІ-ій Міжнародній науковій конференції “Інвестиції   
бухгалтерському обліку”, організованою кафедрою фінансового обліку та 
контролю Економічної академії ім. Оскара Лангего (м. Вроцлав, Польща); 
2003 р. – закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут 
(спеціальність “Облік і аудит”), диплом спеціаліста з відзнакою; 
2003 р. – асистент кафедри обліку і аудиту; 
24.09 – 03.12.2004 р. – стажування у Вищій школі управління (Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Legnicy) (м. Легниця, Польща) шляхом участі у лекційних та 
практичних заняттях, що проводилися польською мовою та занять з англійської  
мови; 
15.05. – 06.07.2005 р. – наукове стажування у Вищій школі фінансів та 
бухгалтерського обліку (Wyższa Szkoła Finanów i Rachunkowości z siedzibą w 
Sopocie) (м. Сопот, Польща);  
2005 р. – грамота Виконавчого комітету Житомирської міської ради за активну 
роботу з удосконалення освітянського процесу через впровадження іноземних 
мов при викладанні бухгалтерського обліку і контролю для фахівців різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів; 
2006 р. – захист кандидатської дисертації, спеціальність 08.06.04  
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (кандидатська дисертація на тему 
“Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на 
прикладі діяльності промислових підприємств України)” захищена у 2006 р. в 
Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (м. Київ).  
2006 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і контролю; 
14-27. 01. 2007 р.  – наукове стажування на кафедрі бухгалтерського обліку 
Факультету управління, Краківської Економічної академії (Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie) (м. Краків, Республіка Польща); 
2007 р. і до теперішнього часу – сертифікований аудитор України (сертифікат  
аудитора серії А); 
16-27.05.2011 р. – стажування у Національній академії статистики, обліку і 
аудиту, м. Київ, Звіт про стажування, тема: “Особливості викладання обліку і 
аналізу договірного процесу у вищій школі”); 
2013 р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
(докторська дисертація на тему “Розвиток бухгалтерського обліку активів в 
умовах трансформації інституту права власності” захищена у 2013 р. в 
Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики 
України (м. Київ).  
1.08.2013 р. – участь у Всеукраїнському форумі “Податки і захист бізнесу” (м.  
Київ); 
26.05.2014 р. – участь у семінарі «Навіщо платити більше? Оптимізуємо  
оподаткування» (м. Київ); 
01.10.2014 р. по 31.03.2015 р. – підвищення кваліфікації (стажування) в 



Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі 
міжнародної економіки з навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», 
«Торгова політика та комерційна дипломатія», «Митні операції». Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 12 СПВ 011447; 
22.04.2015 р. – участь у міжвузівському круглому столі “Розвиток 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах трансформації системи 
управління”; 
13–17. 05. 2015 р. – стажування у Сопотській Вищій Школі (Польща); 
09-.10.2015 р. – пройшла курси підготовки з Міжнародних стандартів фінансової  
звітності для професіоналів;  
25.09.2015 р. – участь у зустрічі-дискусії «Вихід на ринки ЄС. актуальні тренди»,  
організованій Київською обласною державною адміністрацією у співпраці з  
Фундацією Central European Academy Studies and Certification (м. Бидгощ,  
Польща), ГО «Ліга розвитку науки» (м. Київ, Україна) та за підтримки Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації при КОДА (м. Київ, Україна) 
24-25.10.2015 р. та 30-31.01.2016 р. у м. Сопот (Республіка Польща) на  
запрошення Сопотської Вищої Школи (м. Сопот, Польща) прочитала лекції  
польською мовою з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової  
звітності» ; 
16.09.2015 р. – участь у Міжнародній науковій конференції «Стан та розвиток  
двостороннього економічного співробітництва Польщі та України». Конференція 
проходила у м. Варшава (Польща) на базі Академії фінансів та бізнесу Вістула під 
патронатом Польсько-української економічної палати та була присвячена 
актуальним питанням польсько- українського економічного співробітництва 
Виступ з доповіддю: «Розрив у рівнях економічного розвитку України та держав 
ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України»; 
19-20.09.2015 р. – участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції  
«Сучасні виклики розвитку світової економіки», що проводилася на базі  
кафедри міжнародної економіки та маркетингу Економічного факультету  
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 
1.09.2015 р. – завідувач кафедри міжнародної економіки Житомирського 
державного технологічного університету. 
   Автор публікацій у наукових та практичних виданнях з проблем міжнародної 
економіки, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Під керівництвом К. В. 
Романчук захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної діяльності). 
    Лектор Фінансової академії “Актив” – проведення вебінарів для бухгалтерів з  
проблем бухгалтерського обліку та оподаткування.  Лектор Сопотської вищої  
школи (м. Сопот, Польща). Викладає навчальні дисципліни “Міжнародні 
стандарти фінансової звітності” та “Бухгалтерський облік у процесі ліквідації  
підприємства” польською мовою. Член редакційної колегії фахових видань  
України: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:  
Економічні науки. Член редакційної колегії зарубіжних фахових видань:  
“Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska 



  
(Наукове видання Сопотської вищої школи, м. Сопот, Республіка Польща). Член 
наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів,  
докторантів пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит (за видами економічної діяльності). Член Вченої ради ЖДТУ. Член 
Спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01. Учений секретар Спеціалізованої вченої 
ради Д 14.052.01 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України № 1351 від 30 листопада 2012 р. (грудень 2012 р.– липень 
2013 р.) 
   Приймає участь у наукових дослідженнях: 
   – з фінансуванням із загального фонду державного бюджету : тема № 34 
“Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах 
невизначеності економіки” (номер державної реєстрації 0112U001794); 
   – за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами 
господарювання: тема № 353 “Облік і контроль операцій із запасними 
частинами на підприємствах торгівлі” (номер державної реєстрації 
0112U006050); тема № 357 “Бухгалтерський облік забезпечення виконання 
договірних зобов’язань: теорія і методика” (номер державної реєстрації 
0112U006053). 
   Вільно володіє українськаою, російською, польською мовами , англійською – 
читання і переклад зі словником професійної літератури. Викладає лекційні  
курси : зовнішньоекономічна діяльність підприємства; глобальна економіка; 
 облік і звітність в оподаткуванні; облік і аналіз договірного процесу. 
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