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ректор Університету, Заслужений діяч 
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4.  АНОХІНА 
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директор Коледжу економіки і 

управління КНЕУ; 

5.  АНТОНЮК  

Лариса Леонтіївна 

 

проректор з наукової роботи, 

директор Інституту вищої освіти 

КНЕУ, доктор економічних наук, 

професор; 

 
6.  АРЖЕВІТІН   

Станіслав Михайлович 

завідувач кафедри банківської справи, 

Заслужений економіст України, 

доктор економічних наук; 

 
7.  БАТЕНКО   

Людмила Павлівна 

завідувач кафедри стратегії 

підприємств, кандидат економічних 

наук, професор; 

 
8.  БЕНЬКО  

Дмитро Роланович 

 

студент факультету управління 

персоналом, соціології та психології 

9.  БОВАНКО  

Мар’яна Романівна 

 

студентка факультету фінансів 



10.  БОНДАР  

Микола Іванович 

декан факультету обліку та 

податкового менеджменту, доктор 

економічних наук, професор; 

 
11.  БУРИЛО  

Юрій Павлович 

завідувач кафедри адміністративного 

права і процесу, доктор юридичних 

наук, доцент; 

 
12.  ВАСИЛЬКІВСЬКА  

Ірина Петрівна 

завідувач кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

 
13.  ВАЩАЄВ 

Сергій Сергійович 

директор навчально-наукового 

інституту «Інститут інформаційних 

технологій в економіці ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», кандидат 

економічних наук, доцент; 

 
14.  ВІЛЬЧИНСЬКИЙ 

Юрій Михайлович 

завідувач кафедри філософії, доктор 

філософських наук, професор; 

 
15.  ВІТЛІНСЬКИЙ  

Вальдемар Володимирович 

завідувач кафедри економіко-

математичного моделювання, доктор 

економічних наук, професор; 

 
16.  ВОСТРЯКОВ 

Олександр Володимирович 

декан факультету економіки та 

управління, кандидат економічних 

наук, доцент; 

 
17.  ГАВРИШ 

Михайло Михайлович 

 

завідувач кафедри німецької мови, 

кандидат філологічних наук, доцент; 

18.  ГАЄВСЬКА 

Оксана Борисівна 

 

завідувач кафедри соціології, доктор 

філософських наук, професор 

19.  ГАЛЕНКО 

Оксана Миколаївна 

завідувач кафедри міжнародного 

обліку і аудиту, Заслужений економіст 

України, доктор економічних наук, 

професор; 

 
20.  ГАЛІЦИН  

Володимир Костянтинович 

 

завідувач кафедри інформаційного 

менеджменту, Заслужений працівник 

освіти України, доктор економічних 

наук, професор; 

 
21.  ГАМАНКОВА 

Ольга Олексіївна 

завідувач кафедри страхування, 

доктор економічних наук, професор; 

 
22.  ГАПОНЮК  

Микола Анатолійович 

завідувач кафедри фінансові ринки, 

кандидат економічних наук, 



професор; 

 
23.  ГОРЕЛІКОВА 

Людмила Петрівна 

 

головний бухгалтер; 

 

24.  ГРИЗОГЛАЗОВ  

Денис Валерійович 

директор Інституту підвищення 

кваліфікації Університету, кандидат 

економічних наук, доцент; 

 
25.  ГРИЦАК 

Неля Юріївна 

 

директор Коледжу інформаційних 

систем і технологій КНЕУ, кандидат 

економічних наук; 

 
26.  ДАВИДКОВА 

Катерина Максимівна 

 

студентка факультету обліку та 

податкового менеджменту 

27.  ДАНИЛИШИН  

Богдан Михайлович 

 

завідувач кафедри регіоналістики і 

туризму, доктор економічних наук, 

професор, академік НАН України; 

 
28.  ДЕМ'ЯНЕНКО  

Сергій Іванович 

завідувач кафедри економіки і 

менеджменту агробізнесу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
29.  ДЖАЛЛАДОВА  

Ірада Агаверді-кизи 

 

завідувач кафедри комп’ютерної 

математики та інформаційної безпеки, 

доктор фізико-математичних наук, 

професор; 

 
30.  ДМИТРЕНКО 

Емілія Станіславівна 

завідувач кафедри фінансового права, 

доктор юридичних наук, професор; 

 
31.  ДРУЗЬ 

Юрій Миколайович 

завідувач кафедри іноземних мов 

факультету маркетингу, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

 
32.  ДУДКО  

Ірина Дмитрівна 

завідувач кафедри політичної історії, 

доктор політичних наук, професор;  

 
33.  ДУДКО  

Михайло Валерійович 

завідувач кафедри фізичного виховання, 
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34.  ІЛЬЇН 

Валерій Юрійович 

завідувач кафедри обліку, контролю 

та оподаткування агробізнесу, доктор 

економічних наук, доцент; 

 
35.  КАЛЕНЮК  

Ірина Сергіївна 

директор Науково-дослідного 

інституту економічного розвитку, 

доктор економічних наук, професор; 

 
36.  КИРИЛЕНКО  завідувач кафедри політичної економії,  



Володимир Іванович 

 

доктор економічних наук, професор; 

 
37.  КІНДРАЦЬКА  

Любомира Максимівна 

завідувач кафедри обліку в кредитних 

і бюджетних установах та 

економічного аналізу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
38.  КОВАЛЬОВА  

Вікторія Вікторівна 

 

студентка навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 
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39.  КОВАЛЬОВА  

Олена Василівна 

 

студентка факультету обліку та 

податкового менеджменту 

40.  КОЗЛОВСЬКА  

Лариса Степанівна 

завідувач кафедри української мови та 

літератури, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

 
41.  КОЛОДІЙ 

Анатолій Миколайович 

директор навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», доктор юридичних 

наук, професор, академік Академії 

наук вищої школи України, 

заслужений юрист України, член-

кореспондент Національної академії 

правових наук України 

 
42.  КОЛОТ  

Анатолій Михайлович 

 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, Заслужений діяч науки і 

техніки України, доктор економічних 

наук, професор; 

 
43.  

 

 

КОЦУПАТРИЙ  

Михайло Миколайович 

 

декан факультету економіки 

агропромислового комплексу, 

кандидат економічних наук, 

професор, Заслужений працівник 

освіти України; 

 
44.  КРАВЧЕНКО  

Владислав Олександрович 

 

студент факультету економіки та 

управління 

45.  КУЗЬМЕНКО  
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відділу; 
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обліку, доктор економічних наук, 

професор; 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


47.  КУРИЛЕНКО  

Тетяна Володимирівна 

 

директор бібліотеки; 

48.  ЛИЩУК 

Владислав Сергійович 

 

студент навчально-наукового 

інституту «Інститут інформаційних 

технологій в економіці ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 
49.  ЛІЗАНЕЦЬ  

Ігор Романович 

 

студент факультету економіки та 

управління 

50.  МАЙОРОВА  

Тетяна Володимирівна 

завідувач кафедри інвестиційної 

діяльності, доктор економічних наук, 

професор; 

 
51.  МАКАРЕНКО  

Олександр Іванович 

завідувач кафедри вищої математики, 

кандидат фізико-математичних наук, 

професор; 

 
52.  МАЛИЙ  

Іван Йосипович 

завідувач кафедри макроекономіки та 

державного управління, доктор 

економічних наук, професор; 

 
53.  МАНЦУРОВ  

Ігор Германович 

завідувач кафедри статистики, 

Заслужений економіст України, 

доктор економічних наук, професор; 

 
54.  МАРУШЕВСЬКА  

Валентина Іларіонівна 

 

директор Економічного коледжу 

КНЕУ; 

 
55.  МОЗГОВИЙ  

Олег Миколайович 

завідувач кафедри міжнародних 

фінансів, Заслужений економіст 

України, доктор економічних наук, 

професор; 

 
56.  НІКІТЕНКО 

Олександр Русланович 

 

студент факультету маркетингу 

57.  НОТЕВСЬКИЙ 

Євген Вячеславович 

тимчасово виконуючий обов’язки 

голови Студентської академічної 

ради, студент факультету економіки 

та управління; 

 
58.  ОБОЛЕНСЬКА  

Тетяна Євгеніївна 

 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, доктор економічних наук, 

професор; 

 
59.  ОВСЯННІКОВА  

Тетяна Василівна 

 

начальник юридичного відділу; 

 



60.  ОЛЕКСЮК  

Олексій Іванович 

 

завідувач кафедри комерційної 

діяльності і логістики, доктор 

економічних наук, доцент; 

61.  ОМЕЛЬЧЕНКО  

Андрій Володимирович 

 

завідувач кафедри цивільного та 

трудового права, доктор юридичних 

наук, професор; 

62.  ПАНЧЕНКО  

Євген Григорович 

завідувач кафедри міжнародного 

менеджменту, лауреат премії НАН 

України у галузі економіки, доктор 

економічних наук, професор;  

 
63.  ПАЩЕНКО  

Антон  Анатолійович 

 

студент факультету міжнародної 

економіки і менеджменту 

64.  ПЕТРИК  

Олена Анатоліївна 

завідувач кафедри аудиту, доктор 

економічних наук, професор; 

 
65.  ПЕТЮХ  

Василь Миколайович 

завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці, 

кандидат економічних наук, 

професор; 

 
66.  ПЛІГІНА 

Аліна Андріївна 

 

студентка факультету фінансів 

67.  ПОРУЧНИК  

Анатолій Михайлович 

завідувач кафедри міжнародної 

економіки, доктор економічних наук, 

професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, директор Інституту 

бізнес-освіти; 

 
68.  ПРИБИЛОВИЧ  

Людмила Анатоліївна 

директор Криворізького коледжу 

економіки та управління КНЕУ; 

 
69.  ПРИМОСТКА  

Людмила Олександрівна 

завідувач кафедри менеджменту 

банківської діяльності, доктор 

економічних наук, професор; 

 
70.  РАТУШНИЙ  

Сергій Миколайович 

завідувач кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

 
71.  РУДНИЦЬКИЙ  

Олександр Володимирович 

голова Наукового студентського 

товариства, студент факультету 

економіки та управління; 

 
72.  РУДЬ  

Ніна Андріївна 

директор Роменського коледжу 

КНЕУ, Заслужений працівник освіти 

України; 

 



73.  САДОВНИК 

 Олександр Володимирович 

 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, економіки та інфраструктури, 

кандидат економічних наук, доцент; 

 
74.  СІЛЬЧЕНКО 

Марина Валеріївна 

завідувач кафедри інформатики та 

системології, кандидат економічних 

наук, доцент; 

 
75.  СМОЛЯНЮК  

Володимир Федорович 

завідувач кафедри політології та 

національної безпеки, доктор 

політичних наук, професор; 

 
76.  СОБОЛЬ  

Сергій Миколайович 

завідувач кафедри менеджменту, 

кандидат економічних наук, 

професор;  

 
77.  СОЛОДКОВСЬКИЙ   

Юрій Мечиславович 

 

декан факультету міжнародної 

економіки і менеджменту, кандидат 

економічних наук, доцент; 

 
78.  СТЕПАНЕНКО 

Сергій Васильович 

завідувач кафедри історії та теорії 

господарства, Заслужений працівник 

освіти України, кандидат економічних 

наук, професор; 

 
79.  СТЕПУРА  

Марина Михайлівна 

 

голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, кандидат 

економічних наук, доцент; 

 
80.  СТЕЦЕНКО  

Богдан Станіславович 

голова виборного органу Первинної 

профспілкової організації 

Університету, кандидат економічних 

наук, доцент; 

 
81.  СТОЛЯРЧУК  

Ярослава Михайлівна 

 

директор Центру науки та інновацій 

Університету, доктор економічних 

наук, професор; 

 
82.  СТРЕЛЬНИК  

Світлана Олександрівна 

докторант кафедри міжнародної 

економіки, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародної 

економіки; 

 
83.  ТЕРЕЩЕНКО 

Олег Олександрович 

завідувач кафедри корпоративних 

фінансів та контролінгу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
84.  ТИМОЩУК  

Тетяна Василівна 

аспірант кафедри економіки 

підприємств, асистент кафедри 

економіки підприємств; 



 
85.  УСТЕНКО  

Станіслав Веніамінович 

завідувач кафедри інформаційних 

систем в економіці, доктор 

економічних наук, професор; 

 
86.  ФЕДІРКО 

Олександр Анатолійович 

завідувач кафедри європейської 

інтеграції, доктор економічних наук, 

доцент; 

 
87.  ФЕДОРЧЕНКО 

Андрій Васильович 

завідувач кафедри маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
88.  ФЕДОСОВ  

Віктор Михайлович 

завідувач кафедри фінансів, академік 

Інженерної академії наук України, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор економічних наук, 

професор; 

 
89.  ХЛІВНИЙ  

Володимир Кирилович 

 

декан факультету фінансів, 

Заслужений економіст України, 

кандидат економічних наук, 

професор; 

 
90.  ЦИГАНКОВА  

Тетяна Михайлівна 

завідувач кафедри міжнародної 

торгівлі і маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
91.  ЦИМБАЛЮК  

Світлана Олексіївна 

 

декан факультету управління 

персоналом, соціології та психології,  

доктор економічних наук, доцент; 

 
92.  ЧАБАНЮК  

Ольга Анатоліївна 

 

голова виборного органу Первинної 

профспілкової організації студентів та 

аспірантів Університету, кандидат 

економічних наук; 

 
93.  ЧИЖ 

Богдан Ігорович 

помічник ректора – начальник відділу 

кадрів; 

 
94.  ЧУЖИКОВ 

Віктор Іванович 

проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків, 

доктор економічних наук, професор; 

 
95.  ШАЙКАН  

Андрій Валерійович 

 

директор Криворізького економічного 

інституту, доктор економічних наук, 

професор; 

 
96.  ШАФАЛЮК 

Олександр Казимирович 

 

декан факультету маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
97.  ШВИДАНЕНКО  завідувач кафедри економіки 



Генефа Олександрівна 

 

 

підприємств, Заслужений працівник 

народної освіти України, кандидат 

економічних наук, професор; 

 
98.  ШЕВЧЕНКО  

Ольга Леонідівна 

завідувач кафедри іноземних мов і 

міжкультурної комунікації, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

 
99.  ШИГУН 

Марія Михайлівна 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, доктор економічних 

наук, професор; 

 
100.  ШИМОН  

Світлана Іванівна 

завідувач кафедри правового 

регулювання економіки, доктор 

юридичних наук, доцент; 

 
101.  ЩУКІНА 

Емма Іванівна 

завідувач кафедри іноземних мов 

факультету фінансів, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

 
 


