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20.  ГАМАНКОВА 

Ольга Олексіївна 
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кандидат фізико-математичних наук, 
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професор; 
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Тетяна Василівна 
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університет імені Вадима Гетьмана»; 

 
57.  ОМЕЛЬЧЕНКО  

Андрій Володимирович 

 

завідувач кафедри цивільного та 

трудового права, доктор юридичних 

наук, професор; 

58.  ПАНЧЕНКО  

Євген Григорович 

в.о. завідувача кафедри міжнародного 

менеджменту, лауреат премії НАН 

України у галузі економіки, доктор 

економічних наук, професор;  

 
59.  ПЕТРИК  

Олена Анатоліївна 

завідувач кафедри аудиту, доктор 

економічних наук, професор; 

 
60.  ПОРУЧНИК  

Анатолій Михайлович 

завідувач кафедри міжнародної 

економіки, доктор економічних наук, 

професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, директор Інституту 



бізнес-освіти; 

 
61.  ПРИБИЛОВИЧ  

Людмила Анатоліївна 

директор Криворізького коледжу 

економіки та управління КНЕУ; 

 
62.  ПРИМОСТКА  

Людмила Олександрівна 

завідувач кафедри менеджменту 

банківської діяльності, доктор 

економічних наук, професор; 

 
63.  РАТУШНИЙ  

Сергій Миколайович 

завідувач кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

 
64.  РИЖОВ 

Євген Олександрович 

 

голова Студентської академічної ради, 

студент факультету міжнародної 

економіки і менеджменту; 

 
65.  РУДНИЦЬКИЙ  

Олександр Володимирович 

голова Наукового студентського 

товариства, студент факультету 

економіки та управління; 

 
66.  РУДЬ  

Ніна Андріївна 

директор Роменського коледжу 

КНЕУ, Заслужений працівник освіти 

України; 

 
67.  САВЧЕНКО 

 Андрій Федорович 

 

студент факультету маркетингу; 

68.  СІЛЬЧЕНКО 

Марина Валеріївна 

завідувач кафедри інформатики та 

системології, кандидат економічних 

наук, доцент; 

 
69.  СМОЛЯНЮК  

Володимир Федорович 

завідувач кафедри політології та 

національної безпеки, доктор 

політичних наук, професор; 

 
70.  СОБОЛЬ  

Сергій Миколайович 

завідувач кафедри менеджменту, 

кандидат економічних наук, 

професор;  

 
71.  СОЛОДКОВСЬКИЙ   

Юрій Мечиславович 

 

декан факультету міжнародної 

економіки і менеджменту, кандидат 

економічних наук, доцент; 

 
72.  СТЕПАНЕНКО 

Сергій Васильович 

завідувач кафедри історії та теорії 

господарства, Заслужений працівник 

освіти України, кандидат економічних 

наук, професор; 

 
73.  СТЕПУРА  

Марина Михайлівна 

 

голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, кандидат 



економічних наук, доцент; 

 
74.  СТЕЦЕНКО  

Богдан Станіславович 

голова виборного органу Первинної 

профспілкової організації 

Університету, кандидат економічних 

наук, доцент; 

 
75.  СТОЛЯРЧУК  

Ярослава Михайлівна 

 

директор Центру науки та інновацій 

Університету, доктор економічних 

наук, професор; 

 
76.  СТРЕЛЬНИК  

Світлана Олександрівна 

докторант кафедри міжнародної 

економіки, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародної 

економіки; 

 
77.  ТЕРЕЩЕНКО 

Олег Олександрович 

завідувач кафедри корпоративних 

фінансів та контролінгу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
78.  ТИМОЩУК  

Тетяна Василівна 

аспірант кафедри економіки 

підприємств, асистент кафедри 

економіки підприємств; 

 
79.  УСТЕНКО  

Станіслав Веніамінович 

завідувач кафедри інформаційних 

систем в економіці, доктор 

економічних наук, професор; 

 
80.  ФЕДОРЧЕНКО 

Андрій Васильович 

завідувач кафедри маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
81.  ФЕДОСОВ  

Віктор Михайлович 

завідувач кафедри фінансів, академік 

Інженерної академії наук України, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор економічних наук, 

професор; 

 
82.  ФУГІЛЬ  

Тетяна Юріївна 

 

студентка факультету управління 

персоналом, соціології та психології; 

83.  ХЛІВНИЙ  

Володимир Кирилович 

 

декан фінансово-економічного 

факультету, Заслужений економіст 

України, кандидат економічних наук, 

професор; 

 
84.  ЦИГАНКОВА  

Тетяна Михайлівна 

завідувач кафедри міжнародної 

торгівлі, доктор економічних наук, 

професор; 

 
85.  ЦИМБАЛЮК  

Світлана Олексіївна 

 

декан факультету управління 

персоналом, соціології та психології,  

доктор економічних наук, доцент; 



 
86.  ЧАБАНЮК  

Ольга Анатоліївна 

 

голова виборного органу Первинної 

профспілкової організації студентів та 

аспірантів Університету, кандидат 

економічних наук; 

 
87.  ЧУЖИКОВ 

Віктор Іванович 

проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків, 

доктор економічних наук, професор; 

 
88.  ШАЙКАН  

Андрій Валерійович 

 

директор Криворізького економічного 

інституту, доктор економічних наук, 

професор; 

 
89.  ШАФАЛЮК 

Олександр Казимирович 

 

декан факультету маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
90.  ШВИДАНЕНКО  

Генефа Олександрівна 

 

 

завідувач кафедри економіки 

підприємств, Заслужений працівник 

народної освіти України, кандидат 

економічних наук, професор; 

 
91.  ШЕВЧЕНКО  

Ольга Леонідівна 

завідувач кафедри іноземних мов і 

міжкультурної комунікації, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

 
92.  ШИГУН 

Марія Михайлівна 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, доктор економічних 

наук, професор; 

 
93.  ШИМОН  

Світлана Іванівна 

завідувач кафедри правового 

регулювання економіки, доктор 

юридичних наук, доцент; 

 
94.  ЩУКІНА 

Емма Іванівна 

завідувач кафедри іноземних мов 

фінансово-економічного факультету, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 
 


