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№ 

з/п 
П.І.П. Посада 

Характер членства в 

методичній комісії 

1.  Міняйло О.І. Декан ФЕМП голова методичної комісії 

2.  Лазебна І.В. 

Заступник декана ФЕМП з науково-

методичної роботи, Доцент кафедри 

публічного управління та 

адміністрування 

заступник голови 

методичної комісії 

3.  Стояненко І.В. 
Доцент кафедри економіки та 

фінансів підприємств 

секретар методичної 

комісії 

4.  Блакита А.В. 
Завідувач кафедри економіки та 

фінансів підприємств, Професор 
член методичної комісії 

5.  Гуляєва Н.М. 
Професор кафедри економіки та 

фінансів підприємств 
член методичної комісії 

6.  Ситник Г.В. 
Професор кафедри економіки та 

фінансів підприємств 
член методичної комісії 

7.  Бай С. І. 
Завідувач кафедри менеджменту, 

Професор 
член методичної комісії 

8.  Дєєва Н. Е. Професор кафедри менеджменту член методичної комісії 

9.  Федулова І.В. Професор кафедри менеджменту член методичної комісії 

10.  П’ятницька Г.Т. Професор кафедри менеджменту член методичної комісії 

11.  Миколайчук І. П. Доцент кафедри менеджменту член методичної комісії 

12.  Бєляєва Н.С. Доцент кафедри менеджменту член методичної комісії 

13.  Корольчук М.С. 
завідувач кафедри психології, 

Професор 
член методичної комісії 

14.  Старик В.А. Доцент кафедри психології член методичної комісії 

15.  Капосльоз Г.В. Доцент кафедри психології член методичної комісії 

16.  Лагутін В.Д. 
завідувач кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики, Професор 
член методичної комісії 

17.  Уманців Ю.М. 
Професор кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики 
член методичної комісії 

18.  Ніколаєць К.М. 
Професор кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики 
член методичної комісії 

19.  Романенко В.А. 
Професор кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики 
член методичної комісії 

20.  Герасименко А.Г. 
Професор кафедри економічної теорії 

та конкурентної політики 
член методичної комісії 

21.  Соколовська І.П. 
Доцент кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики 
член методичної комісії 

22.  Новікова Н.Л. 
Завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування 
член методичної комісії 

23.  Мірко Н.В. 
Доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування 
член методичної комісії 

24.  Головня Ю.І. 
Доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування 
член методичної комісії 

25.  Орлова Н.С.  
Професор кафедри публічного 

управління та адміністрування 
член методичної комісії 

 


