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Іванченкова Лариса Володимирівна народилась 19 травня 

1966 року в селі Велика Мочулка, Теплицького району 

Вінницької області. 1983 року закінчила Великомочульську 

середню школу, по закінченні якої на протязі року працювала 

старшою піонервожатою Великомочульської с/ш.  

У 1984 році вступила до Київського технікуму 

міськелектротранспорту за спеціальністю «Монтаж і 

наладка систем контролю та автоматики», який закінчила у 

1987 році і далі за направленням працювала на Одеському 

експериментальному заводі автоматики  «ЕЗА «Харчопром-

автоматика».  

З 1992 року працювала у приватному бізнесі на посадах бухгалтера, головного 

бухгалтера, директора фірми (виготовлення та реалізація макаронних виробів, 

виготовлення, заморозка та реалізація  м'ясних виробів і пельменів, торгівля товарами 

широкого вжитку).  
З 1993 по 1999 роки навчалась в Одеській державній академії харчових 

технологій (ОДАХТ) за спеціальністю «Облік і аудит» за заочною формою навчання, 

поєднуючи роботу.  

Після закінчення академії почала працювати на кафедрі фінансів, обліку та аудиту 

на посаді асистента ОДАХТ. 

У 2011 році захистила кандидатську, а у 2019 році – докторську дисертацію. 

З 1999 р. по 2020 р. працювала в Одеській національній академії харчових технологій 

(ОНАХТ) на посадах асистента, доцента та професора. 

У 2013 році отримала наукове звання доцента кафедри обліку та аудиту.  

З квітня 2016 року по квітень 2019 року також виконувала обов’язки завідувачки 

відділу організаційно-виховної роботи Одеської національної академії харчових 

технологій. 

У 2020 році отримала наукове звання професора кафедри обліку та аудиту та у 

2021 році була призначена  на посаду завідувачки кафедри цифрових технологій 

фінансових операцій ОНАХТ,  де працюю і дотепер. 

З травня 2022 року також виконую обов'язки директора Навчально-наукового 

інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна Одеського 

національного технологічного університету (ОНТУ). 

Є автором більше 170-ти наукових та науково-методичних статей та тез, у т. ч. 9-

ти наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus, співавтором 12-х розділів колективних 

монографій, у т. ч. 1-єї особистої, співавтор 2-х підручників та автор 6-ти конспектів 

лекцій з дисциплін за профілем викладання.  

Голова Одеського відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів 

АПК України. 


