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Додаток 1 

до наказу від 12 січня  2021 р. 

№ 3 
 

Склад екзаменаційних комісій з прийому кваліфікаційних іспитів і 

захисту кваліфікаційних робіт у лютому 2021 року 

 

Склад  

 екзаменаційної комісії № 1 

по прийому кваліфікаційного іспиту і захисту кваліфікаційних робіт  

 

Спеціальність “Менеджмент” 

 

Філиппова С.В. голова комісії, д.е.н., професор, дійсний член 

Академії економічних наук України, директор 

Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій (ІБЕІТ) Одеського національного 

політехнічного університету     

 

Красностанова Н.Е. заступник голови комісії, к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри  менеджменту організацій Одеського 

регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

  

Члени комісії : 

 

Яцкевич І.В. д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту 

організацій Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

Паламарчук В.І. к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту 

організацій Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

 

Секретар комісії: 

 

Ткачук Т.М. 

 

секретар комісії, провідний фахівець кафедри 

менеджменту організацій Одеського регіонального 

інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України 
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Склад  

екзаменаційної комісії № 2 

по прийому кваліфікаційного іспиту і захисту кваліфікаційних робіт  

 

 

Спеціальність «Менеджмент» 

 

 

Лапкіна І.О. голова комісії, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

"Управління  логістичними системами та проектами" 

Одеського національного морського університету 

 

Безверхнюк Т.М. заступник голови комісії, д.держ.упр., професор, 

завідувач кафедри проектного менеджменту 

Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України 

 

 

Члени комісії : 

 

Азарова І.Б.  к.т.н., доцент кафедри проектного менеджменту  

Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України 

 

Сенча І.А. к.пед.н., доцент, доцент кафедри проектного 

менеджменту  Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

 

Секретар комісії: 

 

Устянська А.О. секретар комісії, провідний фахівець кафедри 

проектного менеджменту Одеського регіонального 

інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України 
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Склад  

екзаменаційної комісії № 3 

по прийому кваліфікаційного іспиту і захисту кваліфікаційних робіт  

 

 

Спеціальність «Менеджмент» 

 

 

Савельєва І.В. голова комісії, д.е.н., професор, завідувачка 

кафедрою «Підприємництво та туризм»  Одеського 

національного морського університету 

 

Бабова І.К. заступник голови комісії, д.мед.н., ст.н.с., професор, 

кафедри проектного менеджменту Одеського 

регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

 

 

Члени комісії : 

 

Васютинська Л.А. к.е.н., доцент, доцент кафедри проектного 

менеджменту  Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

Вишневська В.М. к.т.н., доцент, доцент кафедри проектного 

менеджменту  Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

 

Секретар комісії: 

 

Антонченко Л.І. секретар комісії, провідний фахівець деканату 

факультету менеджменту та бізнес-технологій  

Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                                       М.П. Попов 

 


