
Перчі Оксана Федорівна

 Освіта : Ужгородський ДУ, 1992 р.

 Спеціальність за освітою : планування 
промисловості

 Кваліфікація : економіст

 Досвід роботи за спеціальністю : практикуючий  
бухгалтер (стаж роботи – 35 років), у тому числі 
досвід роботи на посаді головного бухгалтера - 22 
роки

 Наукові інтереси: Бухгалтерський облік та звітність 
в умовах цифровізації, специфіка публічних 
закупівель  

 Голова циклової комісії «Облік і оподаткування» з
2021 року



Лоскоріх  Габріелла  Людвиківна

Освіта : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2011 р.

Спеціальність за освітою : облік і аудит

Кваліфікація : магістр з обліку і аудиту

Державний університет «Житомирська політехніка», 2022 рік

Доктор філософії галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (ДР №003573)

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”

Удостоєна звання «Бухгалтер  2018 року», 

володарка ордену «Гордість галузі» (2021 р.)

Наукові інтереси: проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

підприємств сфери ІТ

Досвід роботи за спеціальністю : практикуючий  бухгалтер, 

досвід роботи на посаді головного бухгалтера - 11 років





Давід Олександра Тіборівна

 Освіта:  

− Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ , 

2015. Математика, вчитель математики 

− Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 2020

Менеджмент, магістр зі спеціальності «Менеджмент»

 Педагогічний стаж: 6 років

 Стаж роботи в навчальному закладі:

5 роки



Кедебец Герги
Олександрович

Фаховий Коледж Закарпатського угорського інституту імені 
Ференца Ракоці ІІ., викладач циклової комісії «Облік і 
оподаткування» з 2015 року

Освіта: спеціаліст «Облік і аудит», Приватний вищий 
навчальний заклад «Європейський університет», 2012 рік

Наукові інтереси: облік в державному секторі економіки в 
умовах децентралізації

Досвід роботи за спеціальністю: практикуючий бухгалтер 
(стаж роботи – 11 років  на посаді  головного бухгалтера в ОМС )



Денч Агнеш Гейзівна

• Освіта :

• УжНУ, 2008р.

• Ньїредьгазький інститут, 2015р.

• Спеціальність:

• Мова та література (англійська). 

• Організація бізнесу

• Кваліфікація:

• магістр філології, викладач англійської мови та літератури. 

• Економіст

• Посада:

• викладач англійської мови та літератури.

• Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання:

• спеціаліст вищої категорії, старший викладач

• Навчальні предмети, які викладає:

• Англійська мова, Іноземна ( англійська) мова за професійним 
спрямуванням)

• Рік останньої атестації: 

• 2022р.



 

Неймет Віктор Вікторович 

 Освіта: Мукачівський ДУ, 2010 р. 

 Спеціальність: «Облік і аудит» 

 Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту 

Викладач циклової комісії «Облік і 

оподаткування» з 2021 року 

Здобувач PhD спеціальності 051 Економіка 

Мукачівського державного університету 

 

 Наукові інтереси: Сталий розвиток територіальних одиниць в 

умовах інклюзивного зростання 


