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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАКАЗ

20.09.2018 м. Харків № 75 -  НДС

Про склад галузевої 
конкурсної комісії

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 та створення умов для її творчого зростання, активізації 
науково-дослідної роботи студентів Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця (далі -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця) призначено 
базовим з проведення другого туру Конкурсу в галузях «Управління 
фінансово-економічною безпекою» та «Туризм». У зв'язку з цим

Н А К А З У Ю :
1. ПРОВЕСТИ другий тур Конкурсу в галузях «Управління фінансово- 
економічною безпекою» та «Туризм» відповідно до Положення Міністерства 
освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей».
2. ЗАТВЕРДИТИ склад галузевої конкурсної комісії другого туру Конкурсу 
та ВИДІЛИТИ секції «Управління фінансово-економічною безпекою» та 
«Туризм».
Еолова комісії:
Єрмаченко В. Є. -  к.е.н., професор, заступник керівника (проректор з 
науково-педагогічної роботи) ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Заступники голови:
Отенко І. П -  д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та 
економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, керівник секції «Управління 
фінансово-економічною безпекою»;
Сущенко О. А. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця, керівник секції «Туризм».



Члени галузевої конкурсної комісії за секцією «Управління фінансово- 
економічною безпекою»:
Козаченко Г. В. -  д.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка;
Філиппова С. В. -  д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу економіки та 
інформаційних технологій, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту 
Одеського національного політехнічного університету;
Маркіна І. А. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської 
державної аграрної академії;
Полозова Т. В. -  к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та 
управління економічною безпекою Харківського національного університету 
радіоелектроніки;
Варналій 3. С. -  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;
Рекуненко І. І. -  д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» 
Сумського державного університету;
Азаренкова Г. М. -  д.е.н., професор кафедри, завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового 
інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 
справи»;
Іващенко Г. А. -  к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та 
економічного аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Мішин О. Ю. -  к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного 
аналізу ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Баранецька О. В. -  к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки і фінансових 
розслідувань Тернопільського національного економічного університету; 
Марина А. С. -  к.е.н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної 
безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Члени галузевої конкурсної комісії за секцією «Туризм»:
Зима О. Г. -  к.е.н., професор кафедри туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 
Ахмедова О. О. -  к.держ.упр., доцент кафедри туризму ХНЕУ ім. С.Кузнеця; 
Козубова Н. В. -  к.е.н., доцент кафедри туризму ХНЕУ ім. С.Кузнеця; 
Стрижак О. О. -  к.е.н., доцент кафедри туризму ХНЕУ ім. С.Кузнеця;
Яцун Л.М. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та туризму Харківського державного 
університету харчування та торгівлі;
Коржилов Л.І. -  к.е.н., доцент кафедри туризму ХНЕУ ім. С.Кузнеця; 
Любіцева О. О. -  д.геогр.н., професор, завідувач кафедри країнознавства та 
туризму КНУ ім. Т.Г. Шевченка;
Труніна І. М. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму КрНУ ім. 
М. Остроградського;
Черниш І. В. -  д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування



Полтавського технічного університету ім. Ю. Кондратюка;
Поколодна М. М. -  к.г.н., доцент, заступник завідувача кафедри по 
спеціальності «Туризм» Національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова;
Парфіненко А. Ю. -  к.істор.н., доцент, завідувач кафедри туристичного 
бізнесу ХНУ ім. В. Н. Каразіна;
Іртигцева І. О. -  д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
Горіна Г. О. -  д.е.н., доцент, завідувача кафедри міжнародної економіки та 
туризму ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського;
Басюк Д. І. - д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного 
бізнесу Національного університету харчових технологій;
Д'яченко Ю. Ю. -  д.е.н, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
і туризму Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля; 
Холявка В. 3. -  к.е.н., доцент, декан факультету туризму Львівського 
державного університету фізичної культури.
3. ПРОВЕСТИ Другий тур конкурсу в два етапи:
Перший етап -  заочний (рецензування робіт);
Другий етап -  очний (науково-практична конференція).
4. Керівникам секцій професору Отенко І. П. та професору Сущенко О. А. 
ОРГАНІЗУВАТИ рецензування робіт, які надійшли для участі у другому 
турі Конкурсу.
5. Галузевій конкурсній комісії ВИЗНАЧИТИ кращі наукові роботи 
відповідно до Положення Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей».
6. Галузевій конкурсній комісії в 10-ти денний строк після завершення 
Конкурсу НАДІСЛАТИ звіт про проведення другого туру до ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, а також на 
електронну адресу konkurs@email.ua, за встановленою формою.
7. Контроль за виконанням наказу ПОКЛАСТИ на заступника керівника 
(проректора з науково-педагогічної роботи) Єрмаченка В. Є.

В. С. Пономаренко
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