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СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

факультету обліку та податкового менеджменту 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» (зі змінами) 

  Представники, що входять до складу Вченої ради факультету за посадою 

1)  Бондар  

Микола Іванович 
декан факультету обліку та податкового менеджменту, 

д.е.н., професор 
2)  Цятковська  

Олена Віталіївна 
заступник декана факультету обліку та податкового 

менеджменту, к.е.н., доцент кафедри податкового 

менеджменту та фінансового моніторингу 
3)  Примаченко 

Олена Леонідівна 

заступник декана факультету обліку та податкового 

менеджменту, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу 
4)  Ларікова 

Тетяна Віталіївна 
голова профспілкового комітету факультету обліку та 

податкового менеджменту, к.е.н., доцент кафедри 

податкового менеджменту та фінансового моніторингу 
5)  Дудко  

Михайло Валерійович 

завідувач кафедри фізичного виховання, к.н.фіз.вих., 

доцент 

6)  Коршикова 

Рената Сергіївна 

в.о.завідувача кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу, к.е.н., доцент 

7)  Ловінська  

Людмила Геннадіївна 
завідувач кафедри податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу, д.е.н., професор 
8)  Петрик 

Олена Анатоліївна 
завідувач кафедри аудиту, д.е.н., професор 

9)  Музичук Юлія 

Олександрівна  

в.о. Голови САР факультету обліку та податкового 

менеджменту,  студентка 

10)  Позднякова Дарія 

Дмитрівна 

Голова профспілкового комітету факультету обліку та 

податкового менеджменту Первинної профспілкової 

організації студентів та аспірантів,  студентка 

Виборні представники з числа науково-педагогічного персоналу 

11)  Абесінова Олена 

Костянтинівна 

к.е.н., доцент кафедри податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу 

12)  Бірюк  

Олена Григорівна 

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

13)  Бондар  

Тетяна Анатоліївна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

14)  Булкот Ганна Вікторівна к.е.н., доцент кафедри аудиту 

15)  Дунаєва  

Марія Віталіївна 

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

16)  Кіндрацька Любомира 

Максимівна 

д.е.н., професор кафедри податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу 

17)  Ковтун Ольга Олексіївна старший викладач кафедри фізичного виховання 

18)  Криштопа  

Ірина Ігорівна 

д.е.н., професор кафедри податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу 

19)  Кругла  

Марина Миколаївна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 



 

 

    

20)  Кузьмінський  

Юрій Анатолійович 

д.е.н., професор кафедри аудиту 

21)  Лежненко  

Людмила Ігорівна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

22)  Мариніч Ілля 

Олександрович 

к.е.н., доцент кафедри аудиту 

23)  Матієнко-Зубенко Ірина 

Ігорівна 

к.е.н., доцент кафедри аудиту 

24)  Матієнко-Купріянов 

Володимир Іванович 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

25)  Остапʼюк Наталія 

Анатоліївна 

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

26)  Повєткіна Анастасія 

Анатоліївна 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

27)  Самборський Олександр 

Володимирович 
к.е.н., професор кафедри аудиту 

28)  Слободяник Юлія 

Борисівна 

д.е.н., професор кафедри аудиту 

29)  Сташенко Юлія 

Вікторівна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

30)  Степаненко Оксана 

Іванівна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

31)  Федорченко Ольга 

Євгенівна 

к.е.н., доцент кафедри податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу 

32)  Ходзицька Валентина 

Василівна 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу 

Виборні представники з числа допоміжно-технічного персоналу 

33)  Зубенко  

Валентина Сергіївна 

фахівець з організації навчального процесу деканату 

34)  Сікан 

Олена Миколаївна 

фахівець з організації навчального процесу кафедри 

бухгалтерського обліку та консалтингу 

Виборні представники з числа студентів 

35)  Анісімова Анна 

Василівна 

студентка 

36)  Балаєв Іван Сергійович студент 

37)  Рудачева Олександра 

Сергіївна 

студентка 

38)  Степанишина Юлія 

Олегівна 

студентка 

Виборні представники з числа аспірантів та докторантів 

39)  Мухомор Григорій 

Вікторович 

аспірант 

40)  Кулик Андрій 

Андрійович 

аспірант 

 

Голова Вченої ради факультету  

обліку та податкового менеджменту     Микола БОНДАР 

 

Секретар Вченої ради факультету  

обліку та податкового менеджменту                                              Марія ДУНАЄВА 
 


