
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 
 

 

1 вересня 2017 року                       м. Полтава                                  № 13 

 

Про затвердження складу Вченої ради 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 

 Відповідно до Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Положення про Вчену раду 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17)  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити терміном на п’ять років Вчену раду університету в наступному 

складі: 

Члени Вченої ради за посадами: 

 

Нестуля О.О. – ректор університету, д.і.н., професор, Заслужений працівник освіти 

України,  

Педченко Н.С. – перший проректор, д.е.н., професор,  

Гаркуша С.В. – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор,  

Манжура О.В. –  проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н.,  

Чернявська О.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор, 

Соколенко Н.М. – проректор з адміністративно-господарської роботи, 

Гасюк Л.М. – директор Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий 

коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», к.пед.н., доцент, 

Бойко Г.С. – директор Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»,  

Дмитриченко О.А. – директор Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Лисенко Ю.Г.  – директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій 

управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

Заслужений діяч науки і техніки України,  

Нестуля С.І. – директор навчально-наукового Інституту лідерства Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

к.і.н., доцент, 



Іванов Ю.В. – директор Інституту заочно-дистанційного навчання Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

к.е.н., доцент, 

Колісник Т.О.  –  в.о. директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації 

та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Тягунова Н.М. – декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, к.е.н., 

професор,  

Скрипник В.О. – декан  факультету харчових технологій,  готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу, д.т.н., доцент, 

Дзекун Ю.О. – декан по роботі з іноземними студентами, 

Садова С.В. – директор бібліотеки, 

Зінчик С.М. – головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного 

управління, 

Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету університету, 

Явтушенко Т.Г. – вчений секретар; 

 

Виборні представники з числа науково-педагогічних  та наукових 

працівників (обрані зборами Конференції трудового колективу університету 

31.08.17, пр. № 1): 
 

 Інститут економіки, управління та інформаційних технологій 

 

Карпенко О. В. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., 

професор,  

Оніпко Т. В. – професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах, д.і.н., професор, 

Рогоза М. Є. – завідувач кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України,   

Ніколенко С. С. – завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки, 

д.е.н., професор, 

Ємець О.О. – завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної 

інформатики, д.ф.-м.н., професор,  

Шкурупій О. В. – завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор, 

Шимановська-Діанич Л. М. – завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор,  

Лаврик Г. В. – завідувач кафедри правознавства, д.ю.н., професор,  

Костишина Т. А. – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, 

д.е.н., професор,  

Карцева В .В. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент,  

Бобух Н. М. – завідувач кафедри української та іноземних мов, д.філол.н., професор, 

Іщенко В. Л. – завідувач кафедри ділової іноземної мови, к.філол.н., доцент,  

Строчихін Ю.Ф.– завідувач кафедри статистики, к.е.н., доцент; 

 

 

 



Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

 

Капліна Т.В. – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., 

професор,  

Хомич Г.П.  – завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного 

господарства,  д.т.н., професор,  

Скляр Г.П. – завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., 

професор,  

Стрельніков В.Ю. – завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед.н.,    

професор,  

Гайворонська З.М. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін, к.т.н.,     

доцент,  

Бичков Я.М. – завідувач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і 

торгівлі, к.т.н., доцент,   

Шурдук. А.І. – завідувач кафедри вищої математики і фізики, к.ф.-м., доцент,  

Новицька Н.А. – завідувач  кафедри фізичного виховання, майстер спорту; 

 

Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу  

 

Карпенко Н.В.  – завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор,   

Омельченко Н.В. – завідувач кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., професор,  

Іващенко О.Д. – завідувач кафедри хімії, к.х.н.,  доцент,  

Кожушко Г.М. – професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів, д.т.н., 

професор,  

Бірта Г.О. – завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів, д.с.-г.н., 

професор,  

Балабан П.Ю. – завідувач  кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к.е.н., 

професор;  

 

Виборні представники з числа інших працівників університету, які 

працюють на постійній основі (обрані зборами Конференції трудового 

колективу університету 31.08.17, пр. № 1): 
 

Герман Н.В. – директор Науково-навчального центру, доцент,  

Івченко Є.І. – директор Навчально-наукового інформаційного центру, к.т.н., доцент,  

Огуй Н.І. – начальник Науково-методичного центру  управління якістю діяльності, 

к.е.н., доцент,   

Гармаш Н.М. – начальник відділу кадрів; 

 

Виборні представники з числа аспірантів, докторантів (обрані зборами 

Конференції трудового колективу університету 31.08.17, пр. № 1): 

 

Оніпко Т. А. –  аспірант кафедри економічної теорії та прикладної економіки;  

 



Виборні представники з числа студентів університету (обрані  прямими 

таємними виборами): 
 

Нікологорський О.В. –  голова Ради студентів Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», студент п’ятого курсу 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 

Негода М.О.  – голова Ради студентів Інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій, студентка третього курсу напряму підготовки 

«Управління персоналом та економіка праці», 

Мисик В.О. – голова Ради студентів факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу, студентка третього курсу напряму підготовки 

«Туризм», 

Голега М.М.  –  голова Ради студентів факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу, студентка п’ятого курсу спеціальності «Товарознавство і комерційна 

діяльність», 

Куливуш О.О. –  голова науково-дослідницького комітету Ради студентів Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

студентка третього курсу напряму підготовки «Управління персоналом та економіка 

праці», 

Семенова К.А. – секретар Ради студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», студентка третього курсу напряму 

підготовки «Міжнародна економіка». 
 

 

 

Ректор          О.О. Нестуля 
 

Наказ готувала: 

вчений секретар       Т.Г. Явтушенко 

 

Погоджено: 

Перший проректор      Н.С. Педченко 

 

 

 

 

 


