
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

     Н А К А З 
 

28.12.2016                                          м. Харків        № 120-НДС 
 

 
Про проведення ІІ етапу  

Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Фінанси і кредит» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 

09.12.2016 р. щодо затвердження Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) базовим 

навчальним закладом для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2016/2017 навчальному році  зі спеціальності «Фінанси і кредит» (далі – 

Олімпіада). 

НАКАЗУЮ: 

1. ПРОВЕСТИ Олімпіаду у період з 4 по 5 квітня 2017 року. 

2. Відповідальною за проведення Олімпіади ПРИЗНАЧИТИ кафедру фінансів. 

3. ЗАТВЕРДИТИ склад Оргкомітету під моїм головуванням. 

Заступник голови оргкомітету: 

Журавльова І. В. – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор. 

Члени оргкомітету: 

Проноза П. В. – декан фінансового факультету, д.е.н., професор; 

Сабліна Н. В.– к.е.н., доцент кафедри фінансів, відповідальний секретар 

оргкомітету; 

Юшко С. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів; 

Каткова О. А. – голова профспілкового комітету студентів.   

4. Оргкомітету з проведення Олімпіади РОЗРОБИТИ «Положення про проведення 

ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і 

кредит». 

5.  РОЗІСЛАТИ запрошення для участі в Олімпіаді до вищих навчальних 

закладів України, студенти яких за результатами І етапу Олімпіади пройшли до 

ІІ етапу до 1 березня 2017 року.  

6. ЗАТВЕРДИТИ комісію з розробки завдань для Олімпіади у складі:  

Журавльова І. В. – завідувач кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, д.е.н., 

професор; 



Юшко С. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Смирна С. М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

7. ЗАТВЕРДИТИ журі Олімпіади у складі:  

Голова журі:  

Журавльова І. В. – завідувач кафедри фінансів ХНЕУ  ім. С. Кузнеця, д.е.н., 

професор. 

Заступник голови журі:  

Проноза П. В. – декан фінансового факультету, д.е.н., професор кафедри 

фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Члени журі:  

Юшко С. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Сабліна Н. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Кузенко Т. Б. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Василенко Ю. В. – заступник начальника бюджетного управління – начальник 

відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин Департаменту фінансів 

Харківської обласної адміністрації; 

Губенко А. В. – начальник відділу бюджетування фінансового управління ДП 

«Завод Електроважмаш»; 

Кириленко О. П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 

Тернопільського національного економічного університету; 

Колодій А. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Львівського національного аграрного університету; 

Пшик Б. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Львівського 

навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи»; 

Птащенко Л. О. – д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка ; 

Пойда-Носик Н.Н. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».; 

Школьник І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Сумського державного університету;  

Ясинська Н.А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Миколаївського національного університету імені                      

В. О. Сухомлинського. 

8. ЗАТВЕРДИТИ апеляційну комісію у складі:  

Голова апеляційної комісії: 

Кондіус І.С. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Луцького національного 

технічного університету. 

Члени апеляційної комісії: 

Кондусова Л. Ф. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Полтініна О. П. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Слуцька О.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Солодовнік О. О. – к.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту Харківського 

національного університету будівництва та архітектури; 

Когут І. А. – к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та 



страхування» Таврійського державного агротехнічного університету» . 

9. ЗАТВЕРДИТИ мандатну комісію у складі:  

Голофаєва І. П. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Добринь С. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Малюкіна А. О.  – к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Обіход Н.І. – студентка 3 курсу фінансового факультету; 

Міщенко Є.О. – студентка 1 курсу фінансового факультету. 

10. Навчальному відділу, відділу кадрів та бухгалтерській службі передбачити 

компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на 

науково-методичне забезпечення Олімпіади на умовах погодинної оплати 

відповідно до обсягу виконаної роботи. 

11. Відповідальному секретарю Сабліній Н. В. до 27 лютого 2017 р. для складання 

кошторису НАДАТИ інформацію бухгалтерській службі. 

12. Бухгалтерській службі до 3 березня 2017 року СКЛАСТИ кошторис витрат на 

проведення Олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит». 

13. Бухгалтерській службі ЗДІЙСНИТИ витрати згідно кошторису на проведення 

Олімпіади. 

14. Подати звіт про підсумки ІІ етапу Олімпіади у 10-ти денний строк після її 

завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а також на електронну адресу 

olimpstud@ukr.net, за встановленою формою. 

15. Підсумки проведення Олімпіади РОЗГЛЯНУТИ на засіданні Вченої ради 

університету у травні 2017 року. 

16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника керівника 

(проректора з науково-педагогічної роботи) Єрмаченка В.Є. 

 

 

 

 

Ректор      В. С. Пономаренко 


