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Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Постійна комісія з питань наукової роботи та інноваційного розвитку
завідувач кафедри фінансового
Касьяненко
Голова комісії
права, д.ю.н., професор
Любов Михайлівна
директор навчально-наукового
Кужелєв Михайло
інституту фінансів, банківської
Олександрович
справи, д.е.н., професор
завідувач кафедри міжнародної
Белінська
економіки, д.е.н., професор
Яніна Василівна
директор Науково-дослідного
Мельник Віктор Миколайович інституту фіскальної політики,
д.е.н., професор
директор навчально-наукового
інституту інформаційних
Ріппа Сергій Петрович
технологій та менеджменту, д.е.н.,
професор
директор навчально-наукового
Мацелюх
інституту обліку, аналізу та
Наталія Петрівна
аудиту, к.е.н., професор
курсант взводу ПММАі-15-1
Лазаренко Аліна Сергіївна
Постійна правнича комісія
Т.в.о. директора навчальнонаукового інституту права, д.ю.н.,
Топчій Василь Васильович
професор
завідувач кафедри цивільного
Голова комісії
Чеховська Ірина Василівна
права та процесу, д.ю.н., с.н.с.
завідувач кафедри господарського
Мацелик Тетяна
права та процесу д.ю.н., доцент
Олександрівна
Стародуб Дмитро
аспірант
Миколайович
завідувач науково-дослідного
відділу удосконалення фінансового
контролю та фінансової
Трубін Ігор Олексійович
відповідальності НДЦ ПО та ФП,
к.ю.н.
завідувач кафедри сучасних
Онучак Людмила
європейських мов, к.пед.н., доцент
Володимирівна
директор Навчально-наукового
центру інноваційних освітніх
Мискін Юрій Ігорович
технологій та регіонального
навчання, к.ф-м.н., доцент
Омельян Максим
студентський ректор
Валерійович
Постійна комісія з питань освітнього процесу
директор навчально-наукового
інституту економіки,
Швабій
оподаткування та митної справи,
Костянтин Іванович
д.е.н., професор
Цимбалюк
директор бібліотеки, к.е.н., доцент Голова комісії
Світлана Ярославівна
завідувач кафедри кримінального
Цимбал
права, процесу та криміналістики,
Петро Васильович
д.ю.н. професор
завідувач кафедри аудиту
Лісовий
та економічного аналізу,
Андрій Васильович
д.е.н., професор
директор навчально-нукового
Винниченко Лілія

Олександрівна

6.

7.
8.

Береславська
Олена Іванівна
Тарангул Дмитро
Олександрович
Івасюк Олександр
Миколайович

центру організації освітнього
процесу, к.ю.н., доцент
завідувач кафедри банківської
справи та фінансового
моніторингу,
д.е.н., професор
учений секретар НДІ фіскальної
політики, к.геогр.н., с.н.с, доцент
студент групи ФБі – 13-3

Постійна комісія
з питань формування та використання коштів бюджету університету, кадрових питань
професор кафедри фінансових
Онишко
1.
Голова комісії
ринків, д.е.н., професор
Світлана Василівна
начальник відділу кадрів
Мірошниченко Валерій
2.
Миколайович
професор кафедри організації
Мулявка
3.
оперативно-розшукової діяльності,
Дмитро Григорович
к.ю.н., доцент
Бриштіна Вікторія Вікторівна голова профкому співробітників,
4.
к.е.н., доцент
завідувач кафедри вищої
Семко
5.
математики,
Микола Миколайович
д.ф.-м.н., професор
завідувач кафедри обліковоОсмятченко Володимир
6.
аналітичних баз знань, д.е.н.,
Олександрович
професор
7.
В.о.головного бухгалтера
Кльосова Наталя Вікторівна
8.
студентка групи ОБФі – 13-2
Верега Анна Дмитрівна
Постійна комісія з гуманітарних питань та етики, міжнародного співробітництва
директор Навчально-наукового
Мандрагеля Володимир
1.
інституту гуманітарних наук,
Андрійович
д.філософ.н., професор
доцент кафедри української
Карасевич
2.
словесності та культури, к.пед.н,
Голова комісії
Антоніна Павлівна
доцент
завідувач науково-дослідної
лабораторії дослідження проблем
3.
Коротун Володимир Іванович
трансфертного ціноутворення НДЦ
ПО та ФП, к.е.н., с.н.с
директор Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і
4.
Малинський Ігор Йосипович
бойової підготовки та реабілітації,
к.н.ф.в., професор
завідувач кафедри економіки
5.
Лазебник Лариса Леонідівна
підприємства, д.е.н., професор
голова Ради ветеранів, к.е.н.,
6.
Ляшенко Юрій Іванович
доцент
завідувач кафедри військової
7.
Шевчук Валерій Андрійович
підготовки, к.ю.н.
завідувач кафедри фізичного
8.
Колос Микола Анатолійович виховання і спорту,
к.н.фіз.вих.і.спорту, доцент
9.
Студент групи ПБі -14-1
Секо Сергій Олександрович

