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СКЛАД 

членів вченої ради Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

№ Прізвище, ім`я та по 

батькові 

Посада, 

звання 

1.  ПОНОМАРЕНКО В.С.  Голова вченої ради, ректор університету,  

д.е.н.,    професор 

2.  АФАНАСЬЄВ М.В. Проректор, к.е.н., професор 

3.  ЄРМАЧЕНКО В.Є. Проректор, к.е.н., професор 

4.  ЗИМА О.Г. Проректор, к.е.н., доцент 

5.  ЛУКАШЕВ С.В. Проректор, к.е.н., доцент 

6.  ОТЕНКО В.І. Проректор, д.е.н., професор 

7.  АЗАРЕНКОВ Г.Ф. декан факультету консалтингу і міжнародного 

бізнесу, к.е.н., професор 

8.  БОРОВА Т.А. завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу, д.пед.н., проф. 

9.  БРІЛЬ М.С. декан факультету економіки і права, к.е.н.,доцент  

10.  ВНУКОВА Н.М. д.е.н., професор кафедри банківської справи і 

фінансових послуг 

11.  ВОВК В.А. декан факультету менеджменту і маркетингу к.е.н., 

доцент 

12.  ГАВКАЛОВА Н.Л. завідувач кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної 

економіки, д.е.н., професор 

13.  ГУР’ЯНОВА Л.С. завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., 

професор 

14.  ДОБРОСКОК Ю.Б. начальник міжнародного відділу, к.е.н.,доц. 

15.  ЄВСЕЄВ С.П. 
 

завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних 

технологій, д.т.н., проф.  

16.  ЖУРАВЛЬОВА І.В. завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор 

17.  ЗАГОРУЙКО І.В. директор бібліотеки 

18.  ЗОЛОТАРЬОВА І.О. к.е.н., професор кафедри інформаційних систем 

19.  ІВАНОВ Ю.Б. д.е.н., професор кафедри митної справи та 

оподаткування 

20.  КИЗИМ М.О. д.е.н., проф. кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної 

економіки 

21.  КОЙНАШ М.І. голова профкому студентів, аспірантів, докторантів 

22.  КОЛОДІЗЕВ О.М. 

 

завідувач кафедри банківської справи і фінансових 

послуг, д.е.н., професор 



23.  КОЦ  Г.П. декан факультету економічної інформатики, к.е.н., 

доцент 

24.  КУЗЬ О.М. завідувач кафедри філософії та політології, д.філ.н., 

професор 

25.  ЛАГУТІН М.І. керівник інформаційно-обчислювального центру 

26.  ЛЕПЕЙКО Т.І. завідувач кафедри менеджменту і бізнесу, д.е.н., 

професор 

27.  ЛИСИЦЯ Н.М. д.соц.н., професор кафедри економіки та маркетингу,  

28.  ЛИТОВЧЕНКО І.В. начальник НДС, к.е.н., доцент 

29.  ЛОГВІНКОВ С.М. професор кафедри природоохоронних технологій, 

екології та безпеки життєдіяльності, 

30.  МАЛЕЦЬ І.В. керівник методичного відділу 

31.  МАЛЯРЕЦЬ Л.М.. завідувач кафедри вищої математики та економіко-

математичних методів, д.е.н., професор 

32.  МАРАКУШИН А.І. завідувач кафедри фізичного виховання та спорту 

к.н.з фіз. вих. та спорту 

33.  МОГИЛЕВСЬКА Л.В. начальник відділу кадрів 

34.  НАЗАРОВА Г.В. завідувач кафедри економіки та соціальних наук, 

д.е.н., професор 

35.  ОЛЕНИЧ М.М. начальник редакційно-видавничого відділу 

36.  ОЛЬХОВСЬКА В.В. головний бухгалтер університету 

37.  ОРЛОВ П.А. завідувач кафедри економіки та маркетингу, д.е.н., 

професор 

38.  ОТЕНКО І.П. завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу, д.е.н, професор 

39.  ПИЛИПЕНКО А.А. завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу, д.е.н., 

професор 

40.  ПИСАРЧУК О.В. вчений секретар, секретар вченої ради, к.е.н., доцент 

41.  ПОЛЯКОВА Г.А. керівник відділу забезпечення якості освіти та 

інноваційного розвитку, к.пед.н., доцент  

42.  ПРОНОЗА П.В. декан фінансового факультету, д.е.н., проф. 

43.  ПРОСКУРНІНА Н.В. завідувач кафедри міжнародної економіки та 

менеджменту ЗЕД к.е.н., доцент 

44.  ПТАЩЕНКО О.В. керівник відділу маркетингу та корпоративних 

комунікацій, к.е.н., доцент 

45.  ПУШКАР О.І. завідувач кафедри комп’ютерних систем та 

технологій, д.е.н., професор 

46.  РАЄВНЄВА О.В. статистики і економічного  прогнозування, д.е.н., 

професор 

47.  СЕВЕРИНОВ О.В. декан факультету підготовки іноземних громадян, 

к.е.н., доцент 

48.  СЕРГІЄНКО В.В. завідувач кафедри правового регулювання економіки, 

к.ю.н., професор 



49.  СЕРПУХОВ М.Ю. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та 

менеджменту ЗЕД 

50.  СУЩЕНКО О.А. завідувач кафедри  туризму, д.е.н., професор 

51.  ТИЩЕНКО В.Ф. завідувач кафедри митної справи та оподаткування, 

д.е.н. 

52.  УДОВЕНКО С.Г. завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної 

техніки. д.т.н., професор 

53.  ХОЛОДНИЙ Г.О. голова профспілки університету, к.е.н., доцент  

54.  ЧАГОВЕЦЬ Л.О. голова ради молодих вчених к.е.н., доцент 

55.  ЧЕРЕМСЬКА О.С. завідувач кафедри українознавства і мовної 

підготовки іноземних громадян, к.філ.н., проф. 

56.  ЧУМАК Г. М. керівник навчального відділу 

57.  ШИГОЛЬ Ф.А. керівник відділу профорієнтації та роботи з 

обдарованими учнями, к.е.н., доцент 

58.  ШИЯН Д.В. завідувач кафедри економіки підприємства та 

менеджменту, д.е.н., проф. 

59.  ШТАЛЬ Т.В. декан факультету міжнародних економічних 

відносин, д.е.н., професор 

60.  ЯРЕСЬКО К.В. завідувач кафедри управління соціальними 

комунікаціями, к.пед.н., доцент  

61.  ЯСТРЕМСЬКА О.М. завідувач кафедри менеджменту, логістики та 

економіки д.е.н., професор 

62.  ЄРГАН О.Г cтудентка факультету “Економіка і право” 

63.  ЗУБКО К.В. 

 

студентка факультету “Економічна інформатика” 

64.  КІРНА І.В студентка фінансового факультету 

65.  КОШАРНА В.В. студентка факультету «Менеджменту та маркетингу» 

66.  ОГІЄНКО Н.С. голова молодіжної організації 

67.  СВЯЩУК С.А. студентка факультету «Міжнародні економічні 

відносини» 

68.  ТЮТЮННИК М.О. студентка факультету «Консалтинг і міжнародний 

бізнес» 
 


