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профспілкової організації студентів та 

аспірантів Університету, кандидат 
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роботи та міжнародних зв’язків, 

доктор економічних наук, професор; 

 
93.  ШАЙКАН  

Андрій Валерійович 

 

директор Криворізького економічного 

інституту, доктор економічних наук, 

професор; 

 
94.  ШАФАЛЮК 

Олександр Казимирович 

 

декан факультету маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

 
95.  ШВИДАНЕНКО  

Генефа Олександрівна 

 

 

завідувач кафедри економіки 

підприємств, Заслужений працівник 

народної освіти України, кандидат 

економічних наук, професор; 

 
96.  ШЕВЧЕНКО  

Ольга Леонідівна 

завідувач кафедри іноземних мов і 

міжкультурної комунікації, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

 
97.  ШИГУН 

Марія Михайлівна 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, доктор економічних 

наук, професор; 

 
98.  ШИМОН  

Світлана Іванівна 

завідувач кафедри правового 

регулювання економіки, доктор 

юридичних наук, доцент; 

 
99.  ЩУКІНА 

Емма Іванівна 

завідувач кафедри іноземних мов 

фінансово-економічного факультету, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 
 


