
С К Л А Д 

членів Вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  
Накази по Вищому навчальному закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі»: 

від 20.09.11 № 58 (затвердження основного складу), зміни: від 30.09.11 № 61, від 14.12.11 № 79, 

від 11.01.12 № 1, від 19.03.12 № 12, від 18.04.12 №16, від 26.09.12 № 30, від 14.05.13 № 20, 

від 02.09.13 № 31, від 11.10.13 № 35, від 02.12.13 № 42, від 03.02.14 № 3, від 09.04.14 № 9, 

від 28.05.14 № 12, від 13.10.14 № 22, від 23.10.14 № 26 

 

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

України  

2.  Рогоза М.Є., перший проректор, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України  

3.  Карпенко О.В., проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, к.е.н., 

професор 

4.  Марченко О.Ю., проректор з науково-педагогічної роботи, к.фіз.вих., доцент 

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

6.  Дмитриченко А.В., директор Миколаївського коледжу бізнесу і права ПУЕТ 

7.  Іванов Ю.В., директор Інституту заочно-дистанційного навчання, к.е.н. 

8.  Педченко Н.С., декан факультету фінансів і обліку, д.е.н., професор 

9.  Тягунова Н.М., декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, 

к.е.н., доцент 

10.  Костишина Т.А., декан факультету економіки і менеджменту, д.е.н., 

професор 

11.  Страшко Л.М., декан факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу, к.арх., доцент 

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

13.  Садова С.В., директор бібліотеки 

14.  Зінчик С.М., головний бухгалтер 

15.  Діденко Л.М., голова профспілкового комітету 

16.  Явтушенко Т.Г., вчений секретар 

17.  Верига Ю.А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., 

професор, Заслужений працівник освіти України 

18.  Єгоричева С.Б., завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор 

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

20.  Чернявська О.В., завідувач кафедри фінансової політики, грошового обігу і 

кредиту, д.е.н., професор 

21.  Ніколенко С.С., завідувач кафедри економічної теорії та прикладної 

економіки, д.е.н., професор 

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

23.  Макарова М.В., завідувач кафедри документознавства та інформаційної 

діяльності в економічних системах, д.е.н., професор  

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

професор 

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

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

27.  Березін О.В., завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор 



28.  Ємець О.О., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної 

інформатики, д.ф.-м.н., професор 

29.  Шимановська-Діанич Л.М., завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., доцент 

30.  Перебийніс В.І., завідувач кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

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

32.  
Плахотін В.Я., завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 

к.б.н., професор 

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

професор 

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

35.  Балабан П.Ю., завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва, 

к.е.н., професор 

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

37.  Омельченко Н.В., заступник завідувача кафедри експертизи та митної 

справи, к.т.н., доцент 

38.  Гончаренко Н.І., заступник завідувача кафедри філософії та політології, 

к.і.н., доцент 

39.  Капліна Т.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, 

д.т.н., професор 

40.  Хомич Г.П., завідувач кафедри технологій харчових виробництв та 

ресторанного господарства, д.т.н., професор 

41.  Бичков Я.М., завідувач кафедри технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі, к.т.н., доцент 

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

доцент 

43.  Стрельніков В.Ю., завідувач кафедри педагогіки, культурології та історії, 

д.пед.н., професор 

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

доцент 

45.  Герман Н.В., директор науково-навчального центру, доцент, Заслужений 

працівник освіти України 

46.  Гармаш Н.М., начальник відділу кадрів 

47.  Івченко Є.І., директор навчально-наукового інформаційного центру, к.т.н., 

доцент 

48.  Огуй Н.І., директор науково-методичного центру управління якістю 

діяльності, к.е.н., доцент 

49.  Катунін В.В., студент факультету фінансів і обліку, голова Ради студентів, 

аспірантів і докторантів університету 

50.  Філічкіна К.К., студентка факультету фінансів і обліку 

51.  Гриневич М.Я., студентка факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу 

52.  Шестаков Є.С., студент факультету фінансів і обліку, заступник голови Ради 

студентів, аспірантів і докторантів університету 

53.  Шкурко К.К., студентка факультету економіки і менеджменту 

54.  
Андросов Д.О., студент факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу 
 


