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Брусільцева Г.М. – голова комісії, доцент кафедри туризму
2.
Щербаков О.В. – заступник голови комісії, професор кафедри
інформаційних систем
3.
Малишко Є.О. – секретар комісії, викладач кафедри фінансів
4.
Баличева Л.В. – доцент кафедри українознавства і мовної
підготовки іноземних громадян
5.
Степанова Е.Р. – доцент кафедри економіки та соціальних наук
6.
Просяник О.П. – професор кафедри управління соціальними
комунікаціями
7.
Холодний Г.О. – доцент кафедри економіки та маркетингу
8.
Чмутова І.М. – професор кафедри менеджменту і бізнесу
9.
Чуприна Я.О. – юрисконсульт І категорії
10. Артемова Марина Миколаївна – аспірант першого року навчання зі
спеціальності 075 «Маркетинг»
11. Попова Тетяна Олегівна – аспірант першого року навчання зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
12. Фатьянов Даніїл Володимирович – аспірант першого року навчання
зі спеціальності 051 «Економіка»
13. Андрюшина Г.В. – студентка 2 курсу групи 6.01.071.040.18.1
факультету «Фінансів і обліку», спеціальності «Бізнес консалтинг»
14. Лебедєва А.Р. – студентка 2 курсу групи 6.03.073.040.19.2
факультету «Менеджмент і маркетинг», спеціальності «Бізнес адміністрування»
15. Юхман В.О. – студентка 2 курсу групи 6.02.072.080.19.1 факультету
«Фінансів і обліку», спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
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доцент кафедри
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Баличева Л.В.
доцент кафедри
українознавства і мовної
підготовки іноземних
громадян
Чаговець Л.О
доцент кафедри
економічної кібернетики
Чмутова І.М.
професор кафедри
менеджменту і бізнесу
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та соціального розвитку

Олександр ЗИМА

Голова профкому

Геннадій ХОЛОДНИЙ

Юрисконсульт І категорії

Яніна ЧУПРИНА

Голова комісії
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