
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

 зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»,  
                       (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

проведеного в Харківському національному економічному університеті  

імені Семена Кузнеця, 
(найменування базової установи) 

 

від 4   квітня 2019 року 

 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 71 студентських 

наукових робіт (88 учасників), що надійшли з 34 вищих навчальних закладів.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 22 студенти  з 

14 вищих навчальних закладів.  

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити: 

 

 

Диплом  

І ступеня,  

ІІ ступеня,  

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого 

навчального 

закладу (повністю) 

1 2 3 4 
І ступеня Цигичко Санджей 

Мануджович 

Мішин Олександр 

Юрійович, к.е.н., доцент 

кафедри міжнародного 

бізнесу та економічного 

аналізу 

Харківський 

національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

І ступеня Супруненко Анна 

Сергіївна 
Завора Таїна 

Миколаївна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

фінансів і банківської 

справи 

Полтавський 

національний технічний 

університет імені Юрія 

Кондратюка 

І ступеня Гриценко 

Анастасія 

Анатоліївна 

Левицька Алла 

Вячеславівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

обліку, аналізу і аудиту 

Одеський національний 

політехнічний 

університет,  Інститут 

бізнесу, економіки і 

інформаційних 

технологій 

І ступеня Мацур Сергій 

Миколайович 
Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 



ІІ ступеня Наталіч Вікторія 

Володимирівна 
Баранецька Ольга 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

економічної безпеки та 

фінансових 

розслідувань 

Тернопільський 

національний 

економічний університет 

ІІ ступеня Мехед Андрій 

Миколайович 
Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

ІІ ступеня Кошева Оксана 

Максимівна 

Ачкасова Світлана 

Анатоліївна, к.е.н., 

доцент кафедри 

управління 

фінансовими послугами 

Харківський 

національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

ІІ ступеня Тєтєрєва Орина 

Юріївна 

Рекуненко Ігор 

Іванович, д.е.н., 

професор кафедри 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Сумський державний 

університет 

ІІ ступеня Слободюк Алла 

Миколаївна 
Кулиняк Ігор 

Ярославович, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

менеджменту 

організацій 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

ІІ ступеня Малішевська 

Божена Олегівна 

Кулиняк Ігор 

Ярославович, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри 

менеджменту 

організацій 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

ІІІ ступеня Романюк  Артем 

Миколайович 

Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

ІІІ ступеня Медвідь Ганна 

Сергіївна 

Касич Алла 

Олександрівна, д.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри менеджменту 

Київський національний 

університет технологій 

та дизайну 

ІІІ ступеня Чернова Аліна 

Олександрівна 

Головко Олена 

Григорівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри  

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

ІІІ ступеня МельникАльона 

Юріївна 

Головко Олена 

Григорівна, к.е.н., 

доцент, доцент кафедри  

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Харківський навчально-

науковий інститут 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» 

ІІІ ступеня Прядка Сніжана 

Ігорівна 

Пилипенко Надія 

Миколаївна, к.е.н., 

доцент кафедри 

економіки 

Сумський національний 

аграрний університет 



ІІІ ступеня Комар Світлана 

Олександрівна 

Міщук Галина Юріївна, 

д.е.н., професор, 

професор кафедри 

трудових ресурсів та 

підприємництва 

Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування 

ІІІ ступеня Мазура Артур 

Юлійович 

Мусієнко Вікторія 

Олегівна, к.т.н., доцент 
кафедри економічної 

кібернетики та 

управління 

економічною безпекою  

Харківський 

національний 

університет 

радіолектроніки 

ІІІ ступеня Онищенко Тетяна 

Іванівна 

Вороніна Вікторія 

Леонідівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

менеджменту 

Полтавська державна 

аграрна академія 

ІІІ ступеня Рябчикова Дар'я 

Андріївна 

Марина Анна 

Сергіївна, к.е.н., доцент 

кафедри обліку, 

фінансів та економічної 

безпеки 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Донецький 

національний технічний 

університет" 

ІІІ ступеня Тур Наталія 

Віталіївна 

Марина Анна 

Сергіївна, к.е.н., доцент 

кафедри обліку, 

фінансів та економічної 

безпеки 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Донецький 

національний технічний 

університет" 

ІІІ ступеня Коротунова 

Анастасія 

Геннадіївна 

Мікуляк Катерина 

Анатоліївна, асистент 

кафедри  фінансів,  

банківської справи та 

страхування 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

ІІІ ступеня Юношев Семен 

Юрійович 

Мікуляк Катерина 

Анатоліївна, асистент 

кафедри  фінансів,  

банківської справи та 

страхування 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

 

 

 

Голова галузевої конкурсної комісії   

 

_____________               к.е.н., професор,проректор з науково-педагогічної 

роботи Харківського національного економічного  

університету імені Семена Кузнеця Єрмаченко В. Є.  

 

 

 

 

 



Члени галузевої конкурсної комісії:  

 

____________     д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та  

економічного аналізу Харківського національного економічного  

університету імені Семена Кузнеця Отенко І. П. 

 

____________   к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу Харківського національного економічного  

університету імені С. Кузнеця Іващенко Г. А.  

 

_____________            д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Варналій З.С. 

 

______________              д.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи  

Полтавського національного технічного  

 університету імені Юрія Кондратюка Козаченко Г. В. 

 

____________        директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних  

технологій, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського 

національного політехнічного університету Філиппова С. В. 

 

____________   к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

управління економічною безпекою Харківського національного  

університету радіоелектроніки Полозова Т. В. 

 

_______________         д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування навчально-наукового інституту  

бізнес-технологій «УАБС»  

Сумського державного університету Рекуненко І. І. 

  



____________   к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу Харківського національного економічного  

університету імені С. Кузнеця Мішин О. Ю. 

 

_______________       к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки і фінансових 

розслідувань Тернопільського національного  

економічного університету Баранецька О. В. 

 

_________________                д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії Маркіна І.А. 

 

________________          к.е.н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної 

безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»  

Марина А. С. 

 

_____________  д.е.н., професор кафедри, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту  

Державного вищого навчального закладу  

«Університет банківської справи» Азаренкова Г.М. 

 

 

 

 
 

 

 

 


