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університету технологій та дизайну, заслужений діяч
науки та техніки України

Неля Григорівна НИЧКАЛО

к. е. н., професор, академік Національної академії
економічних наук України (1992–2011), голова Державної
інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
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заслужений діяч науки та техніки України
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університету технологій та дизайну,
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