
ДО НАКАЗУ 

 
Про щорічну ротацію складу вченої ради факультету економіки та бізнесу 

1. Склад вченої ради встановити у кількості 18 осіб. 

2. Затвердити вчену раду факультету економіки та бізнесу у наступному 

складі: 

За посадами: 
 

1 ОРТІНА Ганна д.н.держ.упр., доцент, декан факультету 

економіки та бізнесу, голова вченої ради факультету 

економіки та бізнесу 

2 ШКВИРЯ Наталія к.е.н., доцент кафедри маркетингу, 

секретар вченої ради факультету економіки та 

бізнесу 

3 ГОЛУБ Наталія к.е.н., доцент кафедри фінанси, облік та 

оподаткування, заступник декана з навчальної 

роботи за спеціальністю  

«Облік і оподаткування», 

«Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 

«Публічне управління та адміністрування», 

 

4 РАДЧЕНКО Наталія к.е.н, доцент кафедри фінанси, облік та 

оподаткування, заступник декана з навчальної 

роботи за спеціальністю «Фінанси, банківська справа 

та страхування», «Маркетинг», «Туризм», 

«Економіка» 

5 ВАСИЛЬЧЕНКО Олена старший викладач кафедри «Економіка», 

заступник декана з організаційно-виховної 

роботи 

6 КАРМАН Сергій к.е.н, доцент завідувач  кафедри «Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму» 

7 БОЛТЯНСЬКА Лариса к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

8 НЕСТЕРЕНКО Світлана д.е.н., професор, завідувач кафедри «Менеджмент» 

9 ДЕМЧЕНКО Іван к.е.н., доцент в.о. завідувач кафедри 

«Фінанси, облік та оподаткування» 

10 ЛЕГЕЗА Дарія д.е.н., професор, завідувач кафедри «Маркетинг» 



11 ОЛЕКСЕНКО Роман д.ф.н., професор, завідувач кафедри 

«Публічне управління, адміністрування та 
право» 

 

Виборні представники: 
 

12 КОСТЯКОВА Анна к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, 

голова методичної комісії факультету економіки 

та бізнесу 

13 КРАВЕЦЬ Олег к.е.н, доцент кафедри менеджменту, голова 

профбюро факультету економіки та бізнесу 

14 КОНОВАЛЕНКО 

Анастасія 

д.е.н., доцент кафедри «Маркетинг», директор НДІ  

соціально-економічного розвитку регіону 

15 КАЛЬЧЕНКО Сергій д.е.н., професор кафедри кафедри «Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму»,  головний       

редактор       фахового      збірника 

«Науковий вісник ТДАТУ» (серія «економічні 

науки»). 

 

16 ШМАЛІЙ Влада студентка   групи   22   ЕМ, 

голова студентської ради факультету економіки 

та бізнесу 

17 ГРИШКО Рената студентка групи 41 ФБ, голова студентського 

профбюро факультету економіки та бізнесу 

18 ЗЛА Римма студент групи 41 ТР,  голова студентської 

ради гуртожитку № 4 

 

 

 

 

 

Проект вносить: 

Декан факультету економіки та бізнесу Ганна ОРТІНА 
 

 

 
 



 

ДО НАКАЗУ 

 

 

            Затвердити новий склад конкурсної комісії факультету економіки 

та бізнесу у наступному складі:  

 

        Члени конкурсної комісії факультету: 

 

 

1 ОРТІНА Ганна д.н.держ.упр., доцент, декан 

факультету економіки та бізнесу, голова 

вченої ради факультету економіки та бізнесу  

2 ШКВИРЯ Наталія к.е.н., доцент кафедри маркетингу, 

секретар вченої ради факультету економіки 

та бізнесу 

3 КАРМАН Сергій к.е.н, доцент завідувач  кафедри «Бізнес-

консалтингу та міжнародного туризму» 

4 БОЛТЯНСЬКА Лариса к.е.н., доцент, завідувач

 кафедри 

«Підприємництво, торгівля та

 біржова діяльність» 

5 НЕСТЕРЕНКО Світлана д.е.н., професор, завідувач кафедри 

«Менеджмент» 

6 ДЕМЧЕНКО Іван к.е.н., доцент в.о. завідувач кафедри 

«Фінанси, облік та оподаткування» 

7 ЛЕГЕЗА Дарія д.е.н., професор, завідувач кафедри 

«Маркетинг» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проект вносить: 

Декан факультету економіки та бізнесу Ганна ОРТІНА 



 


