
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

1 жовтня 2018 року                       м. Полтава                                  № 268-Н 

 

Про затвердження складу Вченої 

ради факультету товарознавства,  

торгівлі та маркетингу 

 

 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 факультету 

товарознавства, торгівлі та маркетингу в наступному складі: 

    Члени Вченої ради за посадами: 

Ткаченко Аліна Сергіївна – декан факультету, доцент кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи, к.т.н., 

Стефанюк Ольга Дмитрівна – заступник декана факультету, доцент кафедри 

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

Карпенко Наталія Володимирівна – завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., 

професор, 

Бірта Габріелла Олександрівна – завідувачка кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи, д.с.-г.н., професор, 

Балабан Петро Юрійович – завідувач кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва, к.е.н., професор,  

Полєва Яна Вікторівна  – голова Студентської ради факультету товарознавства, 

торгівлі та маркетингу, студентка третього курсу спеціальності 075 Маркетинг 

освітня програма «Маркетинг»;  

 

Виборні представники з числа науково-педагогічних та інших працівників, 

які працюють на постійній основі  (обрані загальними зборами трудового 

колективу факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу   

01.10.2018  р., протокол № 1): 

Іваннікова  Марина Миколаївна – доцент кафедри маркетингу, к.е.н., 

Юрко Ігор Вікторович –  доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва, к.е.н., доцент, 



Губа Людмила Миколаївна – доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи, к.т.н., доцент, 

Бургу Юрій Георгійович – доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи, к.с.-г.н., доцент, 

Рачинська Зоя Павлівна – старший викладач  кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи; 

Кузнєцова Наталія Олександрівна – інспектор деканату факультету 

товарознавства, торгівлі та маркетингу; 

 

Виборні представники з числа студентів 

(обрані конференцією студентів факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу  01.10.2018 р., протокол № 1): 

Пищита Андрій Георгійович – студент другого курсу спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Експертиза 

та митна справа».  

 

 2. Головою Вченої ради  факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу призначити  декана факультету Ткаченко Аліну Сергіївну, к.т.н.; 

заступником голови – заступника декана факультету Стефанюк Ольгу 

Дмитрівну,  к.е.н., доцента;  секретарем  –  Рачинську Зою Павлівну.  
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