
Інформація про завідувача випускової кафедри обліку і оподаткування ПВНЗ “Буковинський університет” 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом) 

Науковий ступінь**, 

шифр і назва наукової спеціальності, 

вчене звання**, за якою кафедрою 

(відділом тощо) присвоєно, назва 

теми дисертації** 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж 

(повних років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період років, 

найменування 

організації, займана 

посада) 

Примітки 

(з якого часу працює у 

вищому навчальному 

закладі за основним 

місцем роботи або за 

сумісництвом) 

1 Миронюк 

Одарка  

Василівна 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

1991р.  

 

спеціальність 

«Бухгалтерський 

облік, контроль і 

аналіз господарської 

діяльності» 

 

кваліфікація 

«економіст» 

кандидат економічних наук зі 

спеціальності 08.00.09 - 

бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної 

діяльності), 2005р.   

 

тема дисертації: 

«Облік виробничих витрат 

бавовнопрядильних підприємств: 

методика та організація» 

 

доцент кафедри обліку і аудиту, 

2015р.  

 

27 років 2007-2008 рр.  

 

Західноукраїнський 

економіко-

правничий 

університет 

 

завідувач кафедри 

обліку 

За основним місцем 

роботи в університеті 

з 2008 року  

 
 

 

Президент університету       М.І.Маниліч 



Інформація про завідувача випускової кафедри обліку і аудиту  

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом) 

Науковий ступінь**, 

шифр і назва наукової спеціальності, 

вчене звання**, за якою кафедрою 

(відділом тощо) присвоєно, назва 

теми дисертації** 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж 

(повних років) 

Інформація про 

попередню 

роботу 

(період років, 

найменування 

організації, 

займана посада) 

Примітки 

(з якого часу працює у 

вищому навчальному 

закладі за основним 

місцем роботи або за 

сумісництвом) 

1 Євдокименко 

Валерій 

Кирилович 

Львівський 

лісотехнічний 

інститут, 1961р., 

спеціальність 

«Лісоінженерна 

справа», 

кваліфікація 

«інженер-технолог» 

 

Академія суспільних 

наук, Москва, 1976р. 

спеціальність 

«Основи наукового 

управління 

соціалістичною 

економікою» 

доктор економічних наук зі 

спеціальності 08.10.02 – 

Територіальні системи та комплекси, 

1997р. 

 

тема дисертації: Регіональна 

політика розвитку туризму 

(методологія формування, механізм 

реалізації) 

 

професор кафедри міжнародної 

економіки та економіки 

підприємства, 2002р. 

43 роки Буковинський 

державний 

фінансово-

економічний 

університет: 

2010-2013рр. на 

посаді 

проректора з 

наукової роботи, 

2013-2015рр. на 

посаді завідувача 

кафедри 

економіки і 

підприємства 

За основним місцем 

роботи в університеті 

з 2015 року  

 

 

 

Президент університету       М.І.Маниліч 


