
 

 

 

Відзначення працівників та студентів Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця під час вченої ради 

15.07.2019 р. 



 

 

Оголошено Подяки за участь в організації  «ЗНО 

математика: BOT Challenge» у якому взяли участь 

6095 школярів зі всієї України.  

 Компанії SoftSеrve 

 Кафедрі Вищої математики та економіко-

математичних методів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 Відділу електронних засобів навчання ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 



 

 

 

Нагороджено фірмовою футболкою ХНЕУ ім. С. Кузнеця за перемогу у інстаграм конкурсі 

#ХОЧУвХНЕУ Волкову Каріну, абітурієнтку ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, випускницю школи №61 



 

 

 

Почесною грамотою за активну участь у громадському житті університету та заходах, спрямованих на 

підтримку ділової репутації та іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця нагороджено  

Бондаренко Карину, студентку факультету МіМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотами за креативний 

підхід, творчу ініціативу, 

уміле застосування здобутих 

професійних компетентностей 

в обґрунтуванні та просуванні 

Start-up проектів у 

міжнародному бізнес-

інкубаторі «Eo bisness 

incubators» нагороджено: 

Федорович Поліну, 

студентку факультету МіМ 

Савченко Юлію, студентку 

факультету МіМ 

Слободу Анастасію, 

студентку факультету ЕП 

Березовську Ірину, 

студентку факультету ЕП 

Тищенко Ярослава, 

студента факультету ЕП 



 

 

 

 

 

 

 

Керівники – наставки грамотами за креативний підхід, творчу ініціативу, уміле застосування 

здобутих професійних компетентностей в обґрунтуванні та просуванні Start-up проектів у 

міжнародному бізнес-інкубаторі «Eo bisness incubators» нагороджено: старшого викладача 

Котельникову Юлію Миколаївну та доцента Панчук Анастасію Сергіївну 



 

 

 

 

 

 

 

Дипломами відкритого конкурсу студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і 

поліграфія» нагороджено:  

ІІІ ступень - Хміль Анастасію, студентку факультету ЕІ (керівник – доцент Бережна Олена Борисівна).  

І ступень - Кравченко Дар’ю, студентку факультету ЕІ (керівник – професор Салун Марина Миколаївна). 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Актуальні питання співробітництва з ЄС» нагороджено Пестун Антона, 

студента факультету МЕВ (керівник – професор ШТАЛЬ Тетяна Валеріївна) 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент» нагороджено Бестужева Владислава, студент факультету ЕІ 

(керівник – доцент Литовченко Ірина Володимирівна) 



 

 

 

Оголошено Подяка за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» Литовченко Ірині Володимирівні – 

доценту кафедри економіки та соціальних наук. 
 



 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Фінанси і кредит» нагороджено Кривко Інну, студентку фінансового факультету  

(керівник – професор Внукова Наталія Миколаївна). 



 

 

 

Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Логістика» нагороджено Самойленко Богдана, студент факультету МіМ 

(керівник – доцент Авраменко Олена Володимирівна) 



 

 

 

Дипломом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Туризм» нагороджено Чернобровкіну Аріну, студентку факультету МіМ 

(керівник – професор Лепейко Тетяна Іванівна) 



 

 

 

Оголошено Подяку за підготовку переможця 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Туризм» Лепейко Тетяні 

Іванівні – професору, завідувачу кафедри 

менеджменту та бізнесу. Також Тетяна Іванівна 

отримала Подяку за високу професійність та 

фаховість під час роботи галузевої конкурсної комісії 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» та Подяку за 

високий професіоналізм при формуванні покоління 

молодих науковців. 



 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з «Управління проектами і програмами» нагороджено Байова Олександра, студента факультету ЕП 

(керівник – доцент Золенко Альона Сергіївна) 



 

 

 

Оголошено Подяку за високий рівень теоретичної підготовки студентів переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Золенко Альоні Сергіївні – доценту 

кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки  

 



 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Техногенна безпека» нагороджено Барбашину Олену – студентку 

факультету ЕІ (керівник – доцент Буц Юрій Васильович) 

 



 

 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук нагороджується Холодна Катерина – студентка факультету МіМ. (керівник – професор       

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна) Також Катерина нагороджується дипломом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (керівник – доцент Вовк Володимир 

Анатолійович) та дипломом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка 

автомобільного транспорту (керівник – професор Наумік-Гладка Катерина Георгіївна) 

 



 

Дипломом ІІІ ступеня 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук зі 

спеціальності «Маркетинг» (керівник – 

доцент Вовк Володимир Анатолійович) 

нагороджується Станкова Анастасія – 

студентка факультету МіМ. Також 

Анастасія нагороджується дипломом ІІІ 

ступеня Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за 

напрямом «Економіка автомобільного 

транспорту науки» (керівник – доцент 

Птащенко Олена Валеріївна) 



 

 

 

Оголошено Подяку за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 

наук Птащенко Олені Валеріївні – доценту кафедри управління соціальними комунікаціями. 



 

Оголошено Подяки за підготовку 

переможців ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Маркетинг» Вовку 

Володимиру Анатолійовичу – доценту 

кафедри мiжнародної економiки та 

менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності. 



 

Дипломом ІІІ ступеня у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Маркетинг» 

нагороджено Троян Наталію, 

студентку факультету МіМ 

(керівник – доцент Притиченко 

Тамара Іванівна) 



 

 

 

Оголошено Подяку за підготовку переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Притиченко Тамарі Іванівні – 

доценту кафедри економіки і маркетингу. 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня за активну участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу  студентських 

наукових робіт зі спеціаліалізації «Економіка та економічна політика» нагороджено Кошарну 

Валерію – студентку факультету МіМ (керівник – доцент Черкашина Тетяна Сергіївна) 



 

Дипломом І ступеня 

Міжнародної наукової конференції 

здобувачів вищої освіти 

«Проблеми розвитку економіки 

підприємства: погляд молоді» 

нагороджено Холодну Катерину, 

студентку факультету МіМ 

(керівник – старший викладач 

Афанасьєва Олена Миколаївна). 



 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економічна кібернетика» нагороджено Заржецького Владислава – студента 

факультету ЕІ (керівник – доцент Яценко Роман Миколайович) 



 

Оголошено Подяку за підготовку переможця ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Економічна 

кібернетика» Яценко Роману Миколайовичу – 

доценту кафедри економічної кібернетики. Також 

Роман Миколайович отримав Грамоту за роботу у 

складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 

 



 

Дипломом ІІІ ступеня у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 

«Економіка сільського господарства та 

АПК» нагороджено Кравець Тетяну, 

студентку факультету ЕП (керівник – 

професор Шиян Дмитро Вікторович)  

 



 

 

 

Грамотою за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт нагороджено Шияна 

Дмитра Вікторовича – професора, завідувач кафедри. 

 



 

Дипломами ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент організацій» 

нагороджено  

ІІІ ступеня Редькіну Валерію, 

студентку факультету МіМ (керівник – 

доцент Миронова Ольга Миколаївна)  

ІІІ ступеня Засуху Ганну, студентку 

факультету МіМ (керівник – доцент 

Велика Олена Юріївна) 

ІІ ступеня Гайворонську 

Олександру, студентку факультету МіМ 

(керівник – доцент Котлик Андрій 

Валерійович) 



 

 

 

 

 

Оголошено Подяки за високий професіоналізм у виявлені й підтримці обдарованої 

студентської молоді, створення умов для її творчого зростання:  

Мироновій Ользі Миколаївні – доценту кафедри менеджменту та бізнесу.  

Великій Олені Юріївні – доценту кафедри менеджменту, логістики та економіки 

Котлику Андрію Валерійовичу – доценту кафедри менеджменту та бізнесу 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 

«Технології легкої промисловості» нагороджується Кущ Яна, студентка факультету МіМ 

(керівник – доцент Птащенко Олена Валеріївна). 

 



 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка підприємства» нагороджується Блудова Любов, студентка 

факультету МіМ (керівник – професор Гонтарева Ірина Вячеславівна) 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

«Охорони праці» нагороджується Архипова Дарина, студентка факультету МіМ 

(керівник – доцент Буц Юрій Васильович) 

 



 

Сертифікатами за перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі студентського 

програмування нагороджено команди у 

складі: 

І місце – Коваленко Юрію, Казакову 

Глібу, Тимошевському Данилу, Демцюрі 

Ірині 

ІІ місце – Янчик Андрію, Патер Марку, 

Григорович Владиславу 

 



 

 

 

Дипломом за зайняте 3 місце у міжнародному конкурсі «Майстер Майнфремів 

2018» нагороджено Коскіну Анну, студентку факультету ЕІ 

(керівник – Ушакова Ірина Олексіївна) 
 



 

 

 

Дипломом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» нагороджено Стеценко Аліну, 

студентку факультету МіМ (керівник – старший викладач Нечипорук Оксана Василівна)  

 



 

 

 

Оголошено Подяку за високий професіоналізм при підготовці наукової роботи переможця 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Нечипорук Оксані Василівні – 

старшому викладачу кафедри менеджменту та бізнесу. 



 

 

 

Дипломом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» нагороджується Коц 

Яніна, студентка факультету МіМ (керівник – професор Ястремська Олена Миколаївна) 

 



 

Оголошено Подяку за підготовку 

переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт Ястремський 

Олені Миколаївні – професору, завідувачу 

кафедри менеджменту, логістики та 

економіки. Також Олена Миколаївна 

отримала Подяку за організацію та 

проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та 

інноваційної діяльності».  

 



 

Дипломом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Менеджмент організації 

і адміністрування» нагороджено Губар 

Дар’ю, студентку факультету МіМ 

(керівник – доцент Миронова Ольга 

Миколаївна).  

 



 

 

 

Дипломом ІV ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціалізації 

«Менеджмент організації і адміністрування» нагороджується Вернигору Аліну, студентку 

факультету МіМ (керівник – професор Коюда Віра Олексіївна).  

 



 

 

 

Сертифікатом Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

«Black Sea Science» нагороджуються Савченко Юлія та Басок Влада, 

студентки факультету МіМ. 



 

Дипломом І ступеня ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт зі спеціальності «Менеджмент» 

нагороджено Урдуханова Рустама, 

студента факультету ЕП (керівник – 

доцент Єрмоленко Олексій 

Анатолійович) 

 



 

 

 

Оголошено Подяку за високий професіоналізм при підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу дипломних робіт Єрмоленко Олексію Анатолійовичу – доценту кафедри економіки та соціальних 

наук, також Олексій Анатолійович отримав Подяку за підготовку студента-переможця ІІ туру 

Всеукраїнських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».  

 



 

 

 

 

 

 

 

Дипломом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» нагороджено 

Чала Юлію, студентка факультету ЕП (керівник – доцент Єрмоленко Олексій 

Анатолійович), також Юлію отримала диплом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі 

студентських наукових робіт за напрямом «Економічні науки» 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі 

знань «Загальна та соціальна психологія» нагороджено Зінченко Єлизавету, студентку 

факультету ЕП (керівник – доцент Лугова Вікторія Миколаївна) 

 



 

 

 

Оголошено Подяку за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт Назаровій Галині Валентинівни – професору, завідувачу кафедри 

економіки та соціальних наук, також Галині Валентинівні оголошено Подяку за роботу у 

складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» 

 



 

 

 

Дипломом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» нагороджено Цигичко Санджея, 

студента факультету КІМБ (керівник – доцент Мішин Олександр Юрійович). 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» нагороджується Кошева 

Оксана, студентка факультет КІМБ (керівник – доцент Ачкасова Світлана Анатоліївна). 

 



 

Дипломом І ступеня ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і 

кредит» нагороджено Нурлаєву Ельвіну, 

студентку фінансового факультету 

(керівник – професор Журавльова Ірина 

Вікторівна) 

 



 

 

 

Грамотою за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і 

кредит» нагороджено Журавльову Ірину Вікторівну, професору, завідувачу кафедри фінансів. 

 



 

Дипломом за І місце на VI 

Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт «Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку» нагороджується Ксенофонтова 

Юлія, студентка фінансового факультету 

(керівник – доцент Берест Марина 

Миколаївна). 

 



 

 

 

 

 

 

Дипломами ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

спеціальності «Облік і оподаткування» нагороджено: 

Балабан Тетяну, студентку факультету КіМБ 

Максимовську Анастасію, студентку факультету КіМБ 

 



 

 

 

Дипломом І ступеня Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» нагороджено Кравцову 

Дар’ю, студентку факультету МЕВ (керівник – доцент Козубова Наталія Вікторівна) 

 



 

 

 

Оголошено Подяку за підготовку призера Міжнародного конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Козубовій Наталії 

Вікторівні, доценту кафедри туризму. 

 



 

 

 

Грамотою за активну участь у роботі журі ІІ етапу студентської олімпіади зі 

спеціальності «Туризм» нагороджено Сущенко Олену Анатоліївну, професору 

кафедри туризму. 

 



 

 

 

Дипломом І ступень ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Туризм» нагороджено Щоткіну Юлію, 

студентку факультету МЕВ (керівник – доцент Ахмедова Олена Олегівна) 

 



 

Сертифікатами за зайняте 2 місце у 4 турнірі 

з дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» нагороджено 

Собакар Маргариту, аспірантку кафедри 

обліку і бізнес-консалтингу.  

Бойко Юлію, студентку факультету КіМБ 

Кодацьку Ірину, студентку факультету КіМБ 

Фірсову Олену, студентку факультету КіМБ 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Управлінський облік» нагороджено Лисенко Емілію, студентку факультету КіМБ (керівник – 

професор Лабунська Світлана Віталіївна) 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Менеджмент» нагороджено Пестуна Антона, студента факультету 

МЕВ (керівник – доцент Бестужева Світлана Василівна). 

 



 

Дипломом за ІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» нагороджено КРИКУН 

Аліну, студентку факультету ЕП (керівник – 

професор Гавкалова Наталія Леонідівна), 

також Аліну нагороджено дипломом за 

високій рівень теоретико-практичної 

підготовки з питань формування та розвитку 

системи публічного управління та 

адміністрування в Україні  

 



 

 

 

 

 

Оголошено Подяку за високий професіоналізм та активну роботу у складі галузевої комісії під 

час ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Гавкаловій Наталії 

Леонідівні – професору, завідувачу кафедри державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки. Також Наталію Леонідівну нагороджено грамотою за високий науково-

педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Ще 

Наталія Леонідівна нагороджена Подяками за участь у роботі журі під час ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та за високий 

рівень підготовки студентів. 



 

Дипломом ІІІ ступеня ІІ туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Фінансова 

безпека» нагороджено Гречку Віру, 

студентку фінасового факультету 

(керівник – доцент Кузенко Тетяна 

Борисівна) 

 



 

 

 

Грамотою за перше місце у командному заліку ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Логістика» нагороджено команду ХНЕУ ім. С. Кузнеця у складі 

Болотної Катерини, Бублей Вікторії, Самойленко Богдана та Орел Альони, (керівники – 

доценти Колодізєва Тетяна Олександрівна, Авраменко Олена Володимірівна) 



 

 

 

Грамотою за 4 місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської Олімпіади з інтелектуальної 

власності нагороджено Болотну Катерину, студентку факультету МіМ, також Катерина 

отримала грамоту за творчі здобутки та сприяння розвитку інноваційно-інтелектуальній 

діяльності суспільства (керівник – доцент Томах Вікторія Володимирівна). 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка 

підприємства» нагороджено Липську Анастасію, студентку факультету ЕП (керівник – професор 

Афанасьєв Микола Васильович). Також Анастасію нагороджено дипломом ІІ ступеня 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка 

підприємства». 

 



 

 

 

Дипломами за перемогу у ІІ 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Інформатика» 

нагороджено:  

ІІІ місце - Тимошевського 

Данила, студента факультету 

ЕІ 

ІІ місце - Коваленко Юрія – 

студента факультету ЕІ, також 

Юрія нагороджено дипломом 

за зайняте друге місце у ІІ 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади із 

навчальної дисципліни 

«Інформатика» 

 



 

 

 

Дипломом за зайняте перше місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Інформатика» нагороджено команду ХНЕУ ім. С. Кузнеця, диплом отримав тренер 

команди - професор Щербаков Олександр Всеволодович 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі студентської навчальної 

дисципліни «Регіональна економіка» нагороджено Дорохова Євгена, студента фінансового 

факультету 

 



 

 

 

Дипломом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» нагороджено Терешонкову Анастасію, студентку факультету ЕІ, також Анастасії 

оголошено Подяку за новаторський підхід та нестандартне мислення у вирішенні практичних 

завдань. 

 



 

 

 

Оголошено Подяку за високий рівень в підготовці студента до ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Цивільний захист» Безсонному Віталію Леонідовичу – 

викладачу кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності. 

 



 

 

 

Дипломом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Менеджмент інноваційної діяльності» нагороджено Ващук Тетяну, студентку 

факультету МіМ (керівник – професор Ястремська Олена Миколаївна). 

 



 

Дипломом за зайняте ІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціалізації «Економічна аналітика та 

статистика» нагороджено Павліченко Поліну, 

студентку факультету ЕП. Також Поліна 

отримала диплом за ІІ місце у командному заліку 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціалізації «Економічна аналітика та 

статистика» 

 



 

Дипломом ІІІ ступеня ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Аграрний 

маркетинг» нагороджено Мещанін Дар’ю, 

студентку факультету ЕП (керівник - 

професор Афанасьєв Микола Васильович) 

 



 

 

 

Дипломом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Маркетинг» нагороджено Троян Наталію, студентку факультету МіМ (керівник – доцент 

Притиченко Тамара Іванівна)  

 



 

Дипломом ІІІ ступеня 

Адміністрації Шевченківського 

району за перемогу в конкурсі 

«Молода людина року» 

нагороджено Кошарну Валерію, 

студентка факультету МіМ, а також 

Валерії оголошена Подяка як 

призеру районного етапу міського 

конкурсу «Молода людина року – 

2019». 

 



 

 

 

Сертифікатами за перемогу у Міському конкурсі 

студентських проектів "Харків - місто молодіжних 

ініціатив" та грошовими преміями нагороджуються: 

ІІІ місце та грошовою премією в розмірі 15 тисяч 

гривень (на команду): 

Бадяєв Олександр, студент фінансового факультету 

(керівник – професор Вовк Вікторія Яківна) 

Огієнко Наталія студентка факультету КІМБ 

(керівник – професор Азаренков Григорій Федорович)  

Кущ  Яна, Архипова Дарина, студентки факультету 

МІМ (керівник – доценти Зима Ольга Григорівна, 

Птащенко Олена Валеріївна) 

 

 



 

ІІ місце та грошовою премією в розмірі 20 

тисяч гривень (на команду)  

Горяник Олеся, Мовчан Анастасія, 

Тарасенко Інна, студентки фінансового 

факультету (керівник – професор Вовк 

Вікторія Яківна)  

Гусейнов Джавад, Скіданова Дар’я, 

Скіданов Тарас, студенти факультету ЕП 

(керівник – професор Гавкалова Наталія 

Леонідівна)  

 



 

Оголошено Подяку Харківського 

міського голови за ПЕРЕМОГУ - І місце в 

міському конкурсі студентських наукових 

проектів "Харків - місто молодіжних 

ініціатив" Хміль Анастасії, Холодній 

Катерині, Гуща Дарині, студенткам 

факультетів ЕІ та МіМ (керівник – 

професор Добрунова Людмила 

Едуардівна). а також студентки отримали 

командну премію у розмірі 25 тисяч 

гривень. 

 



 

Почесними грамотами 

університету за активну участь у 

підготовці студентів-призерів IV 

Міського конкурсу студентських 

наукових проектів "Харків - 

місто молодіжних ініціатив", 

участь в організації та проведенні 

заходів на підтримку ділової 

репутації ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

нагороджено: 

Зиму Ольгу Григорівну, 

доцента кафедри управління 

соціальними комунікаціями; 

Птащенко Олену Валеріївну, 

доцента кафедри управління 

соціальними комунікаціями; 

Вовк Вікторію Яківну, 

професора кафедри банківської 

справи; 

Гавкалову Наталію 

Леонідівну, професора кафедри 

державного управління, 

публічного адміністрування та 

регіональної економіки; 

Азаренкова Григорія 

Федоровича, професора кафедри 

міжнародного бізнесу та 

економічного аналізу; 



 

Почесними грамотами 

університету за активну 

участь у підготовці 

студентів-призерів IV 

Міського конкурсу 

студентських наукових 

проектів "Харків - місто 

молодіжних ініціатив", 

участь в організації та 

проведенні заходів на 

підтримку ділової репутації 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

нагороджено: 

Добрунову Людмилу 

Едуардівну, доцента 

кафедри українознавства і 

мовної підготовки 

іноземних громадян; 

Афанасьєва Миколу 

Васильовича, професора 

кафедри економіки 

підприємства та 

менеджменту. 

 



 

Дипломом Магістра 

спільної україно-польської 

програми з Вищою школою 

менеджменту охорони праці в 

місті Катовіце вперше як 

іноземний студент отримав 

Мохаммед Ельхассан Ясин– 

магістр-випускник   



 

Почесною грамотою університету за 

бездоганну багаторічну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків, активну 

участь у громадському житті 

Університету нагороджено Фадєєва 

Дмитра Олексійовича, провідного 

фахівеця з питань цивільного захисту. 

 



 

Почесною грамотою університету за плідну 

педагогічну діяльність, значний особистий 

внесок у підготовку висококваліфікованих 

фахівців, активну участь у проведенні заходів, 

спрямованих на розвиток іміджу та ділової 

репутації університету нагороджено 

Мацюцького Віктора Миколайовича, викладача 

кафедри українознавства та мовної підготовки 

іноземних громадян. 

 



 

 

 

Почесною грамотою університету за багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність, значний 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, активну участь у проведенні заходів, 

спрямованих на розвиток іміджу та ділової репутації університету нагороджено Лазаренко Тетяну 

Василівну, викладача кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу. 

 



 

Почесними грамотами університету за активну 

участь в організації та проведенні Міжнародної 

наукової конференції «Економічний розвиток і 

спадщина Семена Кузнеця», активну участь у 

проведенні заходів, спрямованих на розвиток іміджу 

та ділової репутації університету нагороджуються: 

Мордовець Аліну Володимирівну – викладача 

кафедри економічної теорії, статистики та 

прогнозування; 

Берест Марину Миколаївну, доцента кафедри 

фінансів 



 

 

 

Грамотою Харківської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і 

відданість справі значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів нагороджено Отенко Ірину Павлівну, завідувача кафедри 

міжнародного бізнесу та економічного аналізу. 

 



 

Золотим Знаком ХНЕУ імені 

Семена Кузнеця нагороджено доктора 

економічних наук, професор 

Колодізєва Олега Миколайовича 



 

 

 
Вдруге Золотим знаком університету нагороджено:  

 доктора економічних наук, професор Раєвнєву Олену Валентинівну 

 доктора економічних наук, професор Лисицю Надію Михайлівну 
 


