
 

СКЛАД РЕКТОРАТУ  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

  

1.  ЛУК'ЯНЕНКО     - ректор Університету, доктор     

     Дмитро Григорович                     економічних наук, професор;  

 

2.  КРАСНІКОВА    - секретар ректорату; 

     Олена Миколаївна  

 

3.  АНТОНЮК      - проректор з наукової роботи, 

     Лариса Леонтіївна    директор Інституту вищої освіти, 

       доктор економічних наук, професор;  

  

4.  КОЛОТ      - проректор з науково-педагогічної  

Анатолій Михайлович  роботи, доктор економічних наук,        

професор; 

  

5.  ОБОЛЕНСЬКА     - проректор з науково-педагогічної 

     Тетяна Євгеніївна    роботи, доктор економічних наук, 

       професор;  

  

6.  САДОВНИК     - проректор з науково-педагогічної 

     Олександр Володимирович  роботи, економіки та інфраструктури, 

       кандидат економічних наук, доцент;  

  

7.  ЧУЖИКОВ      - проректор з науково-педагогічної 

     Віктор Іванович    роботи та міжнародних зв’язків, 

       доктор економічних наук, професор;  

  

8.  БОНДАР      - декан обліково-економічного  

Микола Іванович                           факультету, доктор економічних наук, 

 професор; 

  

9.  ВАЩАЄВ      - директор навчально-наукового  

     Сергій Сергійович     інституту «Інститут інформаційних 

 технологій в економіці», кандидат       

 економічних наук, доцент;  

  

10.  ВОСТРЯКОВ    - декан факультету економіки та  

       Олександр Володимирович  управління, кандидат економічних 

наук, доцент;  



 11. КОЛОДІЙ     - директор навчально-наукового інституту 

       Анатолій Миколайович    «Юридичний інститут ДВНЗ 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», 

доктор юридичних наук, професор;  

  

12.  КОЦУПАТРИЙ     - декан факультету економіки  

       Михайло Миколайович   агропромислового комплексу,  

кандидат економічних наук, професор;  

  

13.  СОЛОДКОВСЬКИЙ   - декан факультету міжнародної  

Юрій Мечиславович  економіки і менеджменту, кандидат    

економічних наук, доцент;  

  

14.  ХЛІВНИЙ      - декан фінансово-економічного  

       Володимир Кирилович   факультету, кандидат економічних 

наук, професор; 

  

15.  ЦИМБАЛЮК    - декан факультету управління  

       Світлана Олексіївна   персоналом, соціології та психології, 

       доктор економічних наук, доцент;  

  

16.  ШАФАЛЮК    - декан факультету маркетингу, 

       Олександр Казимирович   доктор економічних наук, професор; 

  

17.  ГАВРИЛЮК    - начальник відділу діловодства та  

       Людмила Андріївна  архівного зберігання документів; 

 

18.  ГОРЕЛІКОВА    - головний бухгалтер; 

       Людмила Петрівна  

  

19.  ГРИЗОГЛАЗОВ    - директор Інституту підвищення 

       Денис Валерійович   кваліфікації, кандидат економічних 

       наук, доцент;    

 

20.  КОВАЛЬЧУК    - завідувач відділення з підготовки 

       Тетяна Михайлівна   іноземних громадян; 

  

21.  КОЛОМІЄЦЬ-ЛЮДВІГ   - директор Центру міжнародної  

       Євгенія Павлівна    академічної мобільності, 

       кандидат юридичних наук; 

    

22.  КУЗЬМЕНКО    - начальник фінансово-економічного 

       Людмила Григорівна  відділу; 

      



23.  КУЛАКІВСЬКА    - в.о. начальника відділу з організаційного  

Тетяна Вікторівна забезпечення навчального процесу 

навчального центру;  

24.  КУРИЛЕНКО     - директор бібліотеки;  

       Тетяна Володимирівна  

 

25.  НОТЕВСЬКИЙ  - в. о. голови Студентської академічної 

       Євгеній Вячеславович ради 

  

26.  ОВСЯННІКОВА    - начальник юридичного відділу; 

       Тетяна Василівна  

  

27.  ПАЦЕНКО     - учений секретар, кандидат 

       Олег Юрійович    економічних наук, доцент; 

  

28.  ПЕЛЕПЕЙКО     - директор Центру суспільних зв’язків; 

       Ірина Валеріївна  

  

29.  ПОРУЧНИК     - директор Інституту бізнес-освіти, 

       Анатолій Михайлович   доктор економічних наук, професор; 

  

30.  РУДНИЦЬКИЙ    - голова Наукового студентського  

       Олександр Володимирович  товариства, студент факультету 

економіки та управління;  

 

31. СТЕПАНЕНКО  - директор Центру інформатизації та 

      Ольга Петрівна мережевих систем; 

  

32.  СТЕЦЕНКО     - голова профспілкової організації 

       Богдан Станіславович   Університету, кандидат економічних 

наук, доцент;  

 

33.  СТОЛЯРЧУК   - директор Центру науки та інновацій; 

       Ярослава Михайлівна 

 

34.  ФРОЛОВА    - директор Центру менеджменту та 

       Тетяна Олександрівна  моніторингу якості освіти; 

  

35.  ЧАБАНЮК     - голова профспілкової організації 

       Ольга Анатоліївна    студентів та аспірантів Університету, 

кандидат економічних наук;  

  

36.  ЧИЖ      - начальник відділу кадрів; 

       Богдан Ігорович  

   



37.  ШЕМАЄВ     - в.о. завідувача кафедри військової  

       Володимир Миколайович  підготовки 

 

 

 

Затверджено наказом по ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» від 26.09.2014  № 592,  

 із змінами, внесеними наказами по ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 24.11.2014 № 776, 

від 06.04.2015 № 199, від 18.05.2015 № 317, від 25.05.2015 № 342, від 

13.07.2015 № 481, від 27.08.2015 № 504, від 07.09.2015 № 530, від 07.09.2015 

№ 531, від 02.11.2015 № 704, від 25.03.2016 № 208, від 29.08.2016 № 581, від 

26.09.2016 № 656, від 19.10.2016 № 733, від 07.12.2016 № 888, від 06.02.2017 

№ 68, від 03.04.2017 № 246, від 20.04.2017 № 325, від 22.05.2017 № 397, від 

26.05.2017 № 423, від 12.06.2017 № 471,  від 19.06.2017 № 498, від 

23.06.2017 № 529, від 26.07.2017 № 586, від 31.07.2017 № 589, від 09.08.2017 

№ 603, від 14.08.2017 № 605, від 07.09.2017 № 644, від 07.09.2017 № 647, від 

12.09.2017 № 663, від 6.11.2017 № 841, від 01.02.2018 № 70, від 20.04.2018 

№ 331, від 29.05.2018 № 445 


