
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

26 вересня 2018 року     м. Полтава   № 266-Н 

 

Про затвердження складу Вченої 

ради інституту економіки, управління 

та інформаційних технологій  

 

  Відповідно до Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Положення про вчену 

раду інституту (факультету) ДПСЯ ПП-9-7.5.2-166-54-18 

 

НАКАЗУЮ: 
 

  1. Затвердити терміном на три роки Вчену раду інституту 

економіки, управління та інформаційних технологій в наступному складі: 

 

    Члени Вченої ради за посадами: 
Вергал Ксенія Юріївна – директор інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій, доцент кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики, к.е.н., доцент, 

Гасій Олена Володимирівна – заступник директора інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій, доцент кафедри фінансів та 

банківської справи, к.е.н.,  

Оніпко Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності в економічних система, д.і.н., професор, 

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна – завідувач кафедри 

менеджменту, д.е.н., професор, 

Іщенко Валентина Леонідівна – завідувач кафедри ділової іноземної мови, 

к.філол.н., доцент, 

Шкурупій Ольга Всеволодівна – завідувач кафедри міжнародної 

економіки, д.е.н., професор, 

Костишина Тетяна Адамівна – завідувач кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, д.е.н., професор, 

Бобух Надія Миколаївна – завідувач кафедри української, іноземних мов 

та перекладу, д.філол.н., професор, 

Ємець Олег Олексійович – завідувач кафедри математичного моделювання 

та соціальної інформатики, д.ф.-м.н., професор, 

Карцева Вікторія Володимирівна – завідувач кафедри фінансів та 

банківської справи, д.е.н., доцент, 

Лаврик Галина Володимирівна – завідувач кафедри правознавства, д.ю.н., 

професор, 



 

Рогоза Микола Єгорович – завідувач кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики, д.е.н., професор, 

Кулик Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, д.е.н., доцент, 

Балашкевич Альона Ігорівна –  голова Студентської ради інституту 

економіки, управління та інформаційних технологій, студентка третього 

курсу спеціальності 051 Економіка освітня програма «Управління 

персоналом та економіка праці»; 

 

Виборні представники з числа науково-педагогічних та інших 

працівників, які працюють на постійній основі  (обрані загальними 

зборами трудового колективу інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій 26.09.2018  р., протокол № 1): 
Кузьменко Олександра Костянтинівна – доцент кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики, к.е.н., доцент, 

Гусаковська Тетяна Олександрівна – доцент кафедри менеджменту, к.е.н., 

доцент, 

Клименко Віта Іванівна – доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., 

Степанова Лариса Валентинівна – доцент кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, к.е.н., доцент, 

Рудич Леся Василівна – доцент кафедри управління персоналом, 

економіки праці та економічної теорії, к.е.н.,  

Ємець Олександра Олегівна – доцент кафедри математичного 

моделювання та соціальної інформатики, к.ф.-м.н. доцент, 

Гладкий Сергій Олександрович – професор кафедри правознавства, д.ю.н., 

професор, 

Білокінь Руслан Михайлович – доцент кафедри правознавства, д.ю.н., 

Яріш Олена Валентинівна – доцент кафедри фінансів та банківської 

справи, к.е.н., доцент, 

Карпенко Євгенія Анатоліївна – доцент кафедри бухгалтерського обліку і 

аудиту, к.е.н., доцент, 

Соболь Ганна Олегівна – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

к.е.н., доцент, 

Гуреєва Майя Юріївна – старший лаборант кафедри менеджменту, 

Чубенко Ірина Андріївна – старший лаборант кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики, 

Золотоверха Наталія Вікторівна – старший лаборант кафедри 

математичного моделювання та соціальної інформатики; 

 

Виборні представники з числа студентів  

(обрані конференцією студентів інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій 24.09.2018 р., протокол № 1): 

Семигаленко Богдан Юрійович – студент третього курсу спеціальності 081 

Право освітня програма «Право», 



Рись Анатолій Олегович –  студент третього курсу спеціальності 081 

Право освітня програма «Право», 

Суббота Ігор Володимирович –  студент третього курсу спеціальності 035 

Філологія спеціалізація 035.04 Германські мови та література (переклад 

включно) освітня програма «Філологія (англійська, німецька мови)», 

Олійник Євгенія Костянтинівна –  студентка другого курсу спеціальності 

035 Філологія спеціалізація 035.04 Германські мови та література 

(переклад включно) освітня програма «Філологія (англійська, німецька 

мови)». 

 

  2. Головою Вченої ради інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій призначити Вергал Ксенію Юріївну, директора 

інституту економіки, управління та інформаційних технологій, к.е.н., 

доцента; заступником голови – заступника директора інституту Гасій 

Олену Володимирівну, к.е.н.; секретарем – Кузьменко Олександру 

Костянтинівну, к.е.н., доцента. 

 

 

 Ректор        О.О. Нестуля 

 

 Наказ готувала: 

 вчений секретар       Т.Г. Явтушенко 

 

 Погоджено: 

 

 Перший проректор      Н.С. Педченко 

 

 Директор науково- 

 навчального центру      Н.В. Герман 

  


