
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАКАЗ

19.09.2018 № 74 -НДС

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
у 2018/2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 
18 вересня 2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» 
(далі -  Конкурс) з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення 
умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів

НАКАЗУЮ:
1. ПРОВЕСТИ у Харківському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця (далі -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця) перший тур Конкурсу у жовтні 
2018 року -  січні 2019 року.
2. ЗАТВЕРДИТИ склад конкурсної комісії першого туру Конкурсу:
Голова конкурсної комісії: заступник керівника (проректор з науково-
педагогічної роботи), к.е.н., професор Єрмаченко B.C.
Члени конкурсної комісії:

напрям «Управління фінансово-економічною безпекою» (ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця)
декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу, к.е.н., професор 
Азаренков Г.Ф.;
завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, д.е.н., 
професор Отенко І.П.;
доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, к.е.н., доцент 
Іващенко Г. А.

напрями «Туризм» (ХНЕУ ім. С. Кузнеця), «Готельно-ресторанна справа» 
(Одеська національна академія харчових технологій): 
завідувач кафедри туризму, д.е.н., професор Сущенко O.A.; 
професор кафедри туризму, д.е.н., доцент Наумік-Гладка K. Г., 

доцент кафедри туризму, к.е.н., доцент Алдошина М. В.



напрям «Маркетинг» (Тернопільський національний економічний 
університет):
в. о. декана факультету менеджменту і маркетингу, к.е.н., доцент Вовк В. А.; 
завідувач кафедри економіки і маркетингу, д.е.н., професор Орлов П.А.; 
доцент кафедри економіки і маркетингу, к.е.н., доцента Притиченко Т. І.

напрями «Управління персоналом і економіка праці» (Тернопільський 
національний економічний університет), «Соціологія» (Запорізький 
національний університет), «Загальна та соціальна психологія» (Херсонський 
державний університет), «Педагогічна та вікова психологія» (Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського»), напрям «Соціальна робота» (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»):
в. о. декана факультету економіки і права, к.е.н., доцент Бріль М. С.; 
завідувач кафедри економіки та соціальних наук, д.е.н., професор Назарова Г.В.; 
доцент кафедри економіки та соціальних наук, к.е.н., доцент Лугова В. М.; 
доцент кафедри економіки та соціальних наук, к.е.н., Степанова Е. Р.

напрями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (Національний 
університет «Львівська політехніка»), «Міжнародні економічні відносини» 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Актуальні 
питання співробітництва з Європейським Союзом» (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара),
в. о. декана факультету міжнародних економічних відносин, завідувач кафедри 
міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., 
професор Шталь Т. В.;
завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, д.е.н., професор 
Отенко І.П.;
доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності, к.е.н., доцент Бестужева С. В.

напрями «Менеджмент організації» (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима* Гетьмана»), «Менеджмент інвестиційної 
та інноваційної діяльності» (Київський національний університет технологій та 
дизайну), «Транспортні системи. Логістика» (Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова): 
в. о. декана факультету менеджменту і маркетингу, к.е.н., доцент Вовк В. А.; 
завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки д.е.н., професор 
Ястремська О.М.;
завідувач кафедри менеджменту і бізнесу, д.е.н., професор Лепейко Т. І.

напрям «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська 
державна аграрна академія):
завідувач кафедри менеджменту і бізнесу, д.е.н., професор Лепейко Т. І.; 
завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, д.е.н., 
професор Отенко І.П.;
доцент кафедри менеджменту і бізнесу, к.е.н., доцент Мазоренко О. В.

напрям «Гендерні дослідження» (Херсонський державний університет): 
професор кафедри економіки і маркетингу, д.соц.н., професор Лисиця Н.М.; 
доцент кафедри управління соціальними комунікаціями, к.соц.н., доцент 
БєліковаЮ.В.



напрями «Управління проектами і програмами» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки), «Публічне управління та 
адміністрування» (Київський національний торговельно-економічний 
університет):
в. о. декана факультету економіки і права, к.е.н., доцент Бріль M. C.; 
завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки, д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.;
доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки, к.е.н., доцент Шумська Г.М.

напрям «Облік і оподаткування» (Національна академія статистики, обліку 
та аудиту):
завідувач кафедри митної справи та оподаткування, д.е.н., доцент 
Тищенко В. Ф.;
доцент кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доцент Найденко О. Є.; 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор Пилипенко A.A.

напрям «Страхування» (Миколаївський національний аграрний 
університет):
декан фінансового факультету, д.е.н., професор Проноза П.В.;
завідувач кафедри управління фінансовими послугами, д.е.н., професор
Внукова Н.М.;
доцент кафедри управління фінансовими послугами, к.е.н., доцент Корват О. В., 
доцент кафедри управління фінансовими послугами, к.е.н., доцент 
Ачкасова С. А.

напрям «Фінанси і кредит» (Київський національний торговельно- 
економічний університет):
декан фінансового факультету, д.е.н., професор Проноза П.В.; 
завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Журавльова І.В.; 
завідувач кафедри управління фінансовими послугами, д.е.н., професор 
Внукова Н.М.;
доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент Берест M. М.

напрям «Фінансова безпека» (Черкаський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи»): 
декан фінансового факультету, д.е.н., професор Проноза П.В.; 
завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Журавльова І.В.; 
доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент Кузенко Т. Б.

напрям «Банківська справа» (Харківський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи»): 
декан фінансового факультету, д.е.н., професор Проноза П.В.; 
завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор Колодізєв О.М.; 
професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор Чмутова І. M.; 
доцент кафедри банківської справи, к.е.н., доцент Лебідь О. В.

напрями «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» 
(Вінницький національний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського), «Економічна аналітика та статистика» (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка):



завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів, д.е.н., 
професор Малярець Л.М.;
завідувач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, д.е.н., 
професор, Раєвнєва О.В.

напрями «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького), «Телекомунікації» (Одеська національна академія зв’язку ім. 
О.С. Попова), «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 
«Журналістика» (Київський університет імені Бориса Грінченка): 
в. о. декана факультету економіки і права, к.е.н., доцент Бріль M. C.; 
завідувач кафедри управління соціальними комунікаціями, к.пед.н., доцент 
Яресько К.В.;
доцент кафедри управління соціальними комунікаціями, к.е.н., доцент 
Зима О. Г.

напрями «Автомобільний транспорт» (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет), «Товарознавство» (Київський 
національний торговельно-економічний університет), «Технології легкої 
промисловості» (Київський національний університет технологій та дизайну): 
завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, д.е.н., професор 
Шиян Д.В.;
доцент кафедри управління фінансовими послугами, к.е.н., доцент 
Ачкасова С. А.;
доцент кафедри управління соціальними комунікаціями, к.е.н., доцент 
Птащенко О. В.;

напрями «Інформатика і кібернетика» (Вінницький національний
технічний університет), «Інженерія програмного забезпечення» (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка), «Інформаційні технології» 
(Хмельницький національний університет), «Економічна кібернетика» 
(Львівський національний університет імені Івана Франка), «Кібербезпека» 
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»), «Видавництво та поліграфія» (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»), «Комп'ютерні науки» (арківський національний університет
радіоелектроніки), «Комп'ютерна інженерія» (Хмельницький національний 
університет):
декан факультету економічної інформатики, к.е.н., доцент Коц Г.П.; 
завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор Бур'янова Л.С.; 
завідувач кафедри комп'ютерних систем та технологій, д.е.н., професор 
Пушкар О.І.;
завідувач кафедри інформатики та комп'ютерної техніки, к.т.н., професор 
Удовенко С.Г.;
завідувач кафедри інформаційних систем, д.т.н., професор Руденко О.Г.; 
завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, д.тех.н., доцент 
Євсеєв С.П.

напрями «Екологія» (Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка), «Цивільна безпека (Охорона праці)» (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет), «Цивільна безпека (Безпека



життєдіяльності)» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), 
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), 
«Військові науки» (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного), «Техногенна безпека»( Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності), «Цивільний захист» (Національний університет 
цивільного захисту України), напрям Менеджмент природоохоронної діяльності 
(Одеський державний екологічний університет):
завідувач кафедри природоохоронних технології, екології та безпеки 
життєдіяльності, к.геогр.н., доцент Буц Ю.В.;
ст.наук.сп. кафедри природоохоронних технології, екології та безпеки 
життєдіяльності, д.тех.н., професор Логвінков С.М.;
доцент кафедри природоохоронних технології, екології та безпеки 
життєдіяльності, к.сільгосп.н., доцент Івашура A.A.

напрями «Фізична культура і спорт» (Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту), «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» 
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова): 
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, к.н. з фізвих. та спорту, 
доцент Маракушин А.І.;
доцент кафедри фізичного виховання та спорту, к.пед.н, доцент Мкртічан О. А.; 
старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Кривець Ю. І.

напрями «Економіка підприємства» (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Еетьмана»), «Підприємництво» 
(Житомирський державний технологічний університет), «Енергетика» (ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»), напрям «Економіка та 
управління у сфері торгівлі» (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі), «Економіка сільського господарства та АПК» (Подільський державний 
аграрно-технічний університет):
завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, д.е.н., професор 
Шиян Д.В.;
завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки, д.е.н., професор 
Ястремська О.М.;
завідувач кафедри підприємницької діяльності, д.е.н., професор Еонтарева І.В.

напрями «Економіка та економічна політика» (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка), «Політологія» (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича), «Філософія» (Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова):
завідувач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, д.е.н., 
професор, Раєвнєва О.В.;
професор кафедри економії теорії, статистики та прогнозування д.е.н., професор 
Українська Л.О.;
завідувач кафедри філософії та політології, д.філ.н., професор Кузь О.М.; 
професор кафедри філософії та політології, д.філ.н., професор Чешко В.Ф.

напрям «Українська мова, література (з методикою їх викладання)» 
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), «Історія 
і археологія» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка):
завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 
к.філ.н., професор Черемська О.C.;



доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 
к.іст.н., доцент Добрунова JL Е.;
доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 
к.філ.н., доцент Карікова Н. М.

напрям «Інтелектуальна власність» (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького):
завідувач кафедри правового регулювання економіки, к.юр.н., професор 
Сєргієнко В.В.;
доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки, к.е.н., доцент Томах В.В.; 
доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент Хвостенко В. С.

напрями «Право» (Національний університет «Одеська юридична 
академія»), «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право» (Запорізький національний університет), «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» (Університет державної фіскальної 
служби України), «Міжнародне право» (Національний університет «Одеська 
юридична академія»):
завідувач кафедри правового регулювання економіки, к.юр.н., професор 
Сєргієнко В.В.;
доцент кафедри правового регулювання економіки, к.юр.н., Силенко Н. М.
3. Конкурсні роботи повинні відповідати вимогам Положення про Конкурс. 
(Ознайомиться з Положенням про конкурс та дізнатися про базові організації та 
галузі науки, з яких проводиться конкурс можна на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 
розділі “Наука -  Олімпіади та конкурси”).
4. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або 
студентських колективів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних 
та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й 
прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному 
процесі.
5. До 21 січня 2019 року на основі конкурсного відбору та публічного захисту 
конкурсній комісії кращі студентські роботи (не більше 3-х з кожного напряму) 
ПРЕДСТАВИТИ в науково-дослідний сектор.
6. До 10 лютого 2019 року науково-дослідному сектору роботи студентів- 
переможців першого туру НАПРАВИТИ у відповідні базові заклади вищої 
освіти. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.
7. ВІДРЯДИТИ студентів, згідно запрошень галузевих конкурсних комісій 
базових заклади вищої освіти, для участі у підсумкових науково- практичних 
конференціях.
8 Оплату відряджень учасників підсумкових науково-практичних конференцій 
ЗДІЙСНИТИ за рахунок коштів спеціального фонду ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
9. Контроль за виконанням наказу ПОКЛАСТИ на заступника керівника 
(проректора з науково-педагогічної роботи) Єрмаченка B.C.

Ректор В. С. Пономаренко


