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 У 1999 році закінчила Одеську державну 

академію харчових технологій за спеціальністю 

економіст з обліку та аудиту. З вересня 1999 

року почала працювати на кафедрі обліку та 

аудиту на посаді асистента кафедри. 

У березні 2011 року захистила дисертацію 

на здобуття ступеню кандидата економічних 

наук, а в листопаді 2011 року отримала науковий 

ступінь кандидата економічних наук. В 2013 

році отримала наукове звання доцента кафедри 

обліку та аудиту. 

У червні 2019 року захистила дисертацію на 

здобуття ступеню доктора економічних наук, а в 

жовтні 2019 року отримала науковий ступінь 

доктора економічних наук. З 1 вересня 2020 року працює на посаді 

професора кафедри обліку та аудиту. 

Дисципліни. «Бізнес-планування в сфері гостинності». 

Організаційна робота. З 2004 до нинішнього часу член Вченої ради 

факультету економіки, бізнесу і контролю. З квітня 2016 року по квітень 2019 

року виконувала обов’язки завідувача відділу організаційно-виховної роботи 

Одеської національної академії харчових технологій. 

З квітня 2020 р. голова Одеського територіального відділення Федерації 

аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. З травня 2020 року член 

редколегії журналу наукових праць «Соціальний розвиток та безпека» 

(«Social development and Security»), громадської організації «Українська 

наукова спільнота», м. Київ. 

Стажування. В 2018 році отримала сертифікат школи англійської мови 

Інституту розвитку міжнародного співробітництва Республіки Польща, який 

підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою. 

В червні 2020 р. підвищила свою професійну кваліфікацію у Collegium 

Mazovia Інноваційна вища школа (м. Седльце, Польща) та отримала 

сертифікат про проходження стажування. 

Науково-педагогічна робота. В жовтні 2019 року під керівництвом 

Іванченкової Л.В. пройшов успішний захист дисертації Стасюкової Катерини 

Вікторівни на отримання наукового ступеню кандидата економічних наук. 

Наукові публікації. Є автором більше 120 наукових та науково-

методичних статей та тез, у т.ч. 8 наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus, співавтором 12-х розділів колективних монографій, в т.ч. 1-єї 

особистої, співавтор 1 підручника та автор 5 конспектів лекцій з дисциплін за 

профілем викладання. Кваліфікований спеціаліст в галузі обліку, аудиту, 



контролю та фінансів. Має практичний досвід роботи на посадах головного 

бухгалтера виробничих підприємств та директора фірми. 
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