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№ з/п ПІБ Посада 

1.  
ДРАБОВСЬКИЙ  

Анатолій Григорович 

почесний ректор Інститут, доктор економічних наук 

2.  
КОЛОТІЙ  

Світлана Василівна 

голова Вченої ради, т.в.о. ректора Інституту, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку 

та аналізу 

3.  
НАГОРНЯК  

Світлана Василівна 

заступник голови Вченої ради, проректор з науково-педагогічної роботи, к.п.н., 

доцент кафедри права 

4.  
КАШПРУК  

Юлія Анатоліївна 

проректор із дистанційної та заочної освіти, к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін 

5.  
ДИБЧУК  

Людмила Василівна 

проректор з науково-методичної роботи,  к.і.н., доцент 

6.  

ШМАГЕЛЬСЬКА  

Марина Олексіївна 

секретар Вченої ради, в.о. декана факультету управління та права ВКІ, в.о. 

завідувача комерційно-технологічного відділення Фахового коледжу економіки і 

права ВКІ, к.г.н. 

7.  
ПАВЛЮК  

Віта Анатоліївна 

в.о. завідувача кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-

гуманітарних дисциплін, к.філолог.н. 

8.  
ВІТЕНКО 

Захар Романович 

завідувач економіко-правового відділення Фахового коледжу економіки і права ВКІ, 

к.і.н. 

9.  
МАЦЕРА 

Світлана Миколаївна 

в.о. завідувача кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва, к.е.н. 

10.  
ПЕТРЕНКО  

Микола Ілліч 

завідувач кафедри фінансів, обліку та аналізу, к.е.н., професор кафедри 

11.  
ІВАНЮТА  

Павло Васильович 

професор кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва, д.н.д.у., доцент 

12.  
МОРОЗОВА  

Людмила Петрівна 

професор кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних 

дисциплін, д.філос.н., професор 

13.  
ПЕТРЕНКО  

Володимир Іванович 

завідувач кафедри права, к.і.н., доцент кафедри 

14.  
КУШНІР 

Олена Юріївна 

завідувач відділу практики, перепідготовки та працевлаштування 

15.  

ВОЗНЮК  

Таїса Костянтинівна 

завідувач кафедри комерційної діяльності, харчових технологій та ресторанного 

обслуговування Фахового коледжу економіки і права ВКІ, голова профспілкового 

комітету інституту, к.е.н. 

16.  
ЯКОВЕЦЬ Олена 

Володимирівна 

завідувач кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін Фахового 

коледжу економіки і права ВКІ 

17.  
ГРИНЧУК  

Тетяна Петрівна 

завідувач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Фахового 

коледжу економіки і права ВКІ, к.е.н. 

18.  
ЦИГВІНЦЕВ 

Ігор Геннадійович 

директор Польського ліцею гуманітарних наук та інформаційних технологій ім. 

Януша Корчака 

19.  
ПИРІЖОК  

Стелла Євгеніївна 

доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, к.е.н. 

20.  
БІЛЕЦЬКА  

Наталія Вікторівна 

доцент кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва, к.е.н. 

21.  
СОЛОЇД  

Олена Вікторівна 

доцент кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва, к.е.н. 

22.  
КРУТОУС  

Тетяна Петрівна 

к.п.н., доцент кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-

гуманітарних дисциплін  

23.  
ПЕРФІЛОВА 

Лариса Євгеніївна 

головний бухгалтер Інституту 

24.  
БОРИСОВА 

Ольга Савівна 

директор бібліотеки Інституту 

25.  
МОТРУК  

Валентина Григорівна 

завідувач навчального відділу 

26.  
ГОРЄЛОВА  

Наталя Миколаївна 

завідувач відділом профорієнтаційної роботи 

27.  
ГОРЯЧКІНА 

Наталя Володимирівна 

голова студентської ради Вінницького кооперативного інституту 

28.  
МУШИНСЬКИЙ 

Юрій Анатолійович 

студент факультету управління та права 

29.  
ІВАНІНА  

Інна Василівна 

студентка факультету управління та права 

 


