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Персональний склад делегатів конференції трудового колективу КНТЕУ 

ПІП ПОСАДА 

1. Мазаракі А.А. ректор КНТЕУ, член вченої ради 

2. Анненкова Н.М. головний бухгалтер, член вченої ради 

3. Антонюк О.А. старший викладач кафедри статистики та 

економетрії 

4. Бай С.І. завідувач кафедри менеджменту, член вченої 

ради 

5. Белінська С.О. професор кафедри товарознавства, управління 

безпечністю та якістю 

6. Белінський М.О. студент ФТМ, член вченої ради 

7. Беспалова О.В. технік кафедри інженерії програмного 

забезпечення та кібербезпеки 

8. Бідюк А.М.  директор Інституту вищої кваліфікації 

КНТЕУ, член вченої ради 

9. Блакита Г.В. завідувач кафедри економіки та фінансів 

підприємства, член вченої ради 

10. Боднар С.В. завідувач кафедри іноземних мов та 

гуманітарних дисциплін Одеського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

11. Божко Т.В. начальник навчально-методичного відділу  

12. Бойко М.Г. завідувач кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу, член вченої ради 

13. Бондаренко Н.О. доцент кафедри правового забезпечення 

безпеки бізнесу 

14. Бондаренко О.С. завідувач кафедри маркетингу, член вченої 

ради 

15. Борейко А.І. студентка ФРГТБ 

16. Босовська М.В. професор кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу, член вченої ради 

17. Буднік М.М. Голова профспілкової організації «ХТЕІ 

СПІЛЬНОТА» Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

18. Буханенко І.І. провідний інженер відділу капітального 

ремонту та будівництва 

19. Вдовічен А.А. директор Чернівецького торговельно-



ПІП ПОСАДА 

економічного інституту КНТЕУ, член вченої 

ради 

20. Ведмідь Н.І. декан факультету ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу, член вченої ради 

21. Вербицька Л.Ф. доцент кафедри психології 

22. Верстюк Т.І.  перший заступник ‒ заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Чернівецького 

вищого комерційного училища Київського 

національного торговельно-економічного 

університету 

23. Височин І. В.  професор кафедри економіки та фінансів 

підприємства 

24. Вовк Г.М. проректор з адміністративно-господарської 

роботи, член вченої ради 

25. Волосович С.В. професор кафедри фінансів, член вченої ради 

26. Воробей Ю.М. старший викладач кафедри світової економіки 

27. Гаврилко П.П. директор Ужгородського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, член вченої 

ради 

28. Гаврилюк О.В.  голова Незалежної профспілкової організації 

працівників Відокремленого структурного 

підрозділу «Коломийський економіко-

правовий фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

29. Галабурда О.В. студент ФЕМП 

30. Гамалій В.Ф. професор кафедри цифрової економіки та 

системного аналізу 

31. Гамов В.Г. завідувач кафедри фізичної культури, член 

вченої ради 

32. Гарат Р.М. директор Відокремленого структурного 

підрозділу «Коломийський економіко-

правовий фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

33. Гарбар А.М. студент ФМТП 

34. Герасименко А.Г. професор кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики 

35. Гербич Л.А. доцент кафедри банківської справи 

36. Глушкова Т.Г.  доцент кафедри товарознавства та митної 

справи 

37. Гондорчин Л.П. директор Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського 



ПІП ПОСАДА 

національного торговельно-економічного 

університету 

38. Гончаренко О.М. професор кафедри міжнародного, цивільного 

та комерційного права, член вченої ради 

39. Гончарова Ю.А.  декан факультету міжнародної торгівлі та 

права, член вченої ради 

40. Гордополов В.Ю. професор кафедри фінансового аналізу та 

аудиту 

41. Гребінська С.І.  директор Відокремленого структурного 

підрозділу «Хмельницький торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

42. Губарєв Г.Л. директор Відокремленого структурного 

підрозділу «Житомирський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

43. Гуржій Т.О. завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права, член 

вченої ради 

44. Гурова К.Д. директор Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, член вченої 

ради 

45. Дадіані Т.З. студентка ФМТП, член вченої ради 

46. Денисенко В.І. доцент кафедри вищої та прикладної 

математики 

47. Дерепа З.Г. начальник відділу матеріально-технічного 

постачання та організації закупівель 

48. Досоуділ Я.О. студентка ФТМ, член вченої ради 

49. Дугінець Г.В. завідувач кафедри світової економіки, член 

вченої ради 

50. Євдокименко С.-С.Б. студентка ФЕМП 

51. Журбей Д.В. студент ФТМ 

52. Жученко В.Г. доцент кафедри туризму та рекреації 

53. Забігайло Т.С. директор Навчально-виробничого об’єднання 

КНТЕУ 

54. Замкова Н.Л. директор Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, член вченої 

ради  

55. Запотоцька О.В. доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права 

56. Заставна І.В. викладач інформаційних технологій, голова 



ПІП ПОСАДА 

первинної профспілкової організації 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Бурштинський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету» 

57. Захарченко К.М. старший лаборант цифрової економіки та 

системного аналізу 

58. Іванченко В.О. студент ФТМ 

59. Ільченко Н.Б. завідувач кафедри торговельного 

підприємництва та логістики, член вченої 

ради 

60. Індус К.П. доцент кафедри фінансів Ужгородського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

61. Камінський С.І. начальник навчального відділу, член вченої 

ради 

62. Канєва Т.В. декан факультету фінансів та обліку,  член 

вченої ради 

63. Квач Я.П. директор Одеського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, член вченої 

ради 

64. Кирилюк М.В. директор Чернівецького вищого комерційного 

училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

65. Кифяк В.Ф.  заступник директора з науково-методичної 

роботи, міжнародних зв’язків та 

інноваційного розвитку Чернівецького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

66. Кірас Б.С. студент ФТМ 

67. Кладченко М.В. начальник відділу організаційно-виховної 

роботи та інформаційного забезпечення 

68. Коваль Г.М. провідний юрисконсульт юридичного відділу 

69. Козак А.Р.  директор Відокремленого структурного 

підрозділу «Бурштинський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

70. Колесник Д.С. студент ФІТ 

71. Копотієнко Т.Ю. доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту 

72. Коренюк О.О. доцент кафедри міжнародного, цивільного та 

комерційного права 

73. Корольова О.А. студентка ФМТП 

74. Корольчук М. С. професор кафедри психології 

75. Костюк Є.М. заступник директора з навчально-методичної 



ПІП ПОСАДА 

роботи Відокремленого структурного 

підрозділу «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

76. Кравченко А.А. завідувач кафедри філософії, соціології та 

політології, член вченої ради 

77. Кравченко М.Ф. професор кафедри технології і організації 

ресторанного господарства 

78. Кравчук А.В. студентка ФРГТБ, член вченої ради 

79. Краснопера Т.В. заступник директора з навчальної роботи 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Хмельницький торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету» 

80. Криворучко О.В. завідувач кафедри інженерії програмного 

забезпечення та кібербезпеки, член вченої 

ради 

81. Кудирко Л.П. професор кафедри світової економіки 

82. Кухта М.П. професор кафедри філософії, соціології та 

політології 

83. Кучма Н.М.  начальник відділу організації та контролю 

діловодства 

84. Кушка А.С. студент ФІТ, член вченої ради 

85. Лабурцева О.І. професор кафедри маркетингу  

86. Лагутін В.Д. завідувач кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики, член вченої ради 

87. Латигіна А.Г. завідувач кафедри іноземної філології та 

перекладу, член вченої ради 

88. Линник В.С. начальник відділу кадрів 

89. Лісун Я.В.  в. о. завідувача кафедри журналістики та 

реклами, доцент кафедри журналістики та 

реклами, член вченої ради 

90. Лозовська Н.І. в.о. директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 

91. Мазаракі Н.А. завідувач кафедри міжнародного, цивільного 

та комерційного права, член вченої ради 

92. Мальований Д.В. студент ФЕМП 

93. Марняло А.М. студентка ФЕМП 

94. Мартинова Л.Б. заступник директора з навчально-методичної 



ПІП ПОСАДА 

роботи Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

95. Мельник А.Ю. студентка ФІТ 

96. Мельник Т.М. завідувач кафедри міжнародного 

менеджменту, член вченої ради 

97. Мельникович О.М. професор кафедри журналістики та реклами, 

член вченої ради 

98. Мельниченко Р.В. в.о. завідувача кафедри правового 

забезпечення безпеки бізнесу, доцент кафедри 

правового забезпечення безпеки бізнесу, член 

вченої ради 

99. Мельниченко С.В. проректор з наукової роботи, член вченої ради 

100. Мережко Н.В. завідувач кафедри товарознавства та митної 

справи, член вченої ради 

101. Микитенко Л.А. доцент кафедри міжнародного, цивільного та 

комерційного права 

102. Миколайчук І.П. доцент кафедри менеджменту 

103. Миронець С.М. завідувач кафедри психології, член вченої 

ради 

104. Міняйло О.І. декан факультету економіки, менеджменту та 

психології, член вченої ради 

105. Мокроусова О.Р. професор кафедри товарознавства та митної 

справи, член вченої ради 

106. Морозова Т.М. заступник директора бібліотеки 

107. Мотузка Ю.М.  завідувач кафедри товарознавства, управління 

безпечністю та якістю, член вченої ради 

108. Муковоз В.С. доцент кафедри обліку та оподаткування 

109. Мухоїд Т.В. заступник начальника адміністративно-

господарського відділу 

110. Назаренко О.Г. директор Центру розвитку кар’єри 

111. Назарова К.О. завідувач кафедри фінансового аналізу та 

аудиту, член вченої ради 

112. Нетребчук Л.О. старший викладач кафедри банківської справи 

113. Новікова Н.Л. завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування, член вченої ради 

114. Олійник Н.Ю. заступник директора з науково-педагогічної 

роботи Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

115. Олійник О.В. директор Відокремленого структурного 

підрозділу «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету» 



ПІП ПОСАДА 

116. Осика В.А. декан факультету торгівлі та маркетингу, член 

вченої ради 

117. П’янкова О.В. доцент кафедри міжнародного менеджменту 

118. П’ятницька Г.Т. професор кафедри менеджменту 

119. Павленко В.В.  директор Центру транспортних засобів 

120. Пархаєва Н.В. доцент кафедри торговельного 

підприємництва та логістики 

121. Пашорін В.І.  професор кафедри інженерії програмного 

забезпечення та кібербезпеки 

122. Перепелиця М.П. доцент кафедри технології і організації 

ресторанного господарства 

123. Пирожков С.І. завідувач кафедри статистики та економетрії 

на 0,5 ставки, член вченої ради 

124. Писаренко О.І.  заступник начальника планово-фінансового 

відділу 

125. Поліщук Т.Р. викладач, голова профспілкової організації 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Житомирський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету» 

126. Полтавська О.В. доцент кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу 

127. Попова М.А. заступник директора Інституту вищої 

кваліфікації КНТЕУ 

128. Порохняк Ю.В. провідний спеціаліст деканату факультету 

інформаційних технологій 

129. Притульська Н.В. перший проректор з науково-педагогічної 

роботи, член вченої ради 

130. Пурський О.І. завідувач кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних систем, член вченої ради 

131. Расулов Р.А. завідувач кафедри інженерно-технічних 

дисциплін 

132. Расулова А.М. доцент кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу 

133. Романенко В.А. професор кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики 

134. Романенко Р.П. доцент кафедри інженерно-технічних 

дисциплін 

135. Роскладка А.А. завідувач кафедри цифрової економіки та 

системного аналізу, член вченої ради 

136. Румянцева В.В. студентка ФФО 

137. Сай В.М. проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків, член вченої ради 



ПІП ПОСАДА 

138. Самойленко Г.Т. доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних систем 

139. Самоленко Т.В. доцент кафедри фізичної культури 

140. Сахарук В.О. студент ФМТП 

141. Селіванова А.В. старший викладач кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних систем 

142. Сергієнко Л.К. заступник директора Одеського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

143. Сидоренко О.В. професор кафедри товарознавства, управління 

безпечністю та якістю, член вченої ради 

144. Ситник Г.В. професор кафедри економіки та фінансів 

підприємства 

145. Сім’ячко О.І. учений секретар, член вченої ради  

146. Скиба М.П. заступник директора з виховної роботи 

Ужгородського вищого комерційного 

училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

147. Сошко О.Г. доцент кафедри іноземної філології та 

перекладу 

148. Стрельчук Д.М. студентка ФФО, член вченої ради 

149. Сусіденко В.Т. завідувач кафедри товарознавства та 

комерційної діяльності Ужгородського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

150. Тесленко Н. О. доцент кафедри сучасних європейських мов 

151. Ткаченко Т.І. завідувач кафедри туризму та рекреації, член 

вченої ради 

152. Томіна Ю.О. доцент з в. о. завідувача підготовчого 

відділення для іноземців та осіб без 

громадянства 

153. Третьяков С.О. студент ФРГТБ 

154. Трубей О.М.  директор Навчально-наукового центру бізнес-

симуляції КНТЕУ 

155. Улещенко А.І. студент ФФО 

156. Файвішенко Д.С. доцент на 0,5 ставки кафедри журналістики та 

реклами на умовах сумісництва 

157. Федорова Д.В.  завідувач кафедри технології і організації 

ресторанного господарства, член вченої ради 

158. Фокіна М.В. начальник відділу організації наукової роботи 

студентів та викладачів 

159. Фоменко В.С. студентка ФФО 

160. Фоміна О.В. завідувач кафедри обліку та оподаткування, 

член вченої ради 

161. Харченко О.А. декан факультету інформаційних технологій, 



ПІП ПОСАДА 

член вченої ради 

162. Харченко О.Г. завідувач відділу аспірантури та докторантури 

163. Ходзицька А.А. студентка ФТМ 

164. Цимбал І.М. студентка ФМТП 

165. Червяцова К.О. студентка ФРГТБ 

166. Чугунов І.Я. завідувач кафедри фінансів, член вченої ради 

167. Шаповалова А.П. доцент кафедри обліку та оподаткування 

168. Шевчишина А.А. студентка ФЕМП, член вченої ради 

169. Шестак Я.І. директор Інформаційно-обчислювального 

центру – головного центру інформаційних 

технологій 

170. Шестопалова Л.С. директор бібліотеки КНТЕУ, член вченої ради 

171. Шульга Н.П. завідувач кафедри банківської справи, член 

вченої ради 

172. Щетініна О.К. завідувач кафедри вищої та прикладної 

математики, член вченої ради 

173. Януш О.Б.  завідувач кафедри сучасних європейських 

мов, член вченої ради 

174. Яценко С.В. директор Центру підготовки навчально-

методичних видань  
 

 

 

 


