
ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ 

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

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

який проведено Харківським національним економічним університетом 

імені Семена Кузнеця 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 75 студентських 

наукових робіт (84 учасника), що надійшли з 40 закладів вищої освіти. 

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу 21 учасника 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 

Травкіна Карина 

Вікторівна 

Шуба Олена 

Артурівна, к.г.н., 

доцент кафедри 

міжнародної 

економіки та 

світового 

господарства 

Харківський 

національний 

університет імені 

В. Н. Каразіна 

І ступеня 

Ткачук Євгеній 

Анатолійович 

Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

І ступеня 

Кобець Жанна 

Олександрівна 

Рекуненко Ігор 

Іванович, д.е.н., 

професор кафедри  

фінансів, банківської 

справи та страхування 

Сумський державний 

університет 

І ступеня 

Кобцева Дарина 

Анатоліївна 

Кривуля Павло 

Вікторович, к.е.н., 

доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля, м. 

Сєвєродонецьк 



ІІ ступеня 

Шахворост Руслана 

Василівна 

Баранецька Ольга 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

безпеки, 

правоохоронної 

діяльності та 

фінансових 

розслідувань 

Тернопільський 

національний 

економічний університет 

ІІ ступеня 

Потихач Вікторія 

Василівна 

Баранецька Ольга 

Вікторівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

безпеки, 

правоохоронної 

діяльності та 

фінансових 

розслідувань 

Тернопільський 

національний 

економічний університет 

ІІ ступеня 

Солосіч Олександр 

Сергійович 

Тульчинська Світлана 

Олександрівна, д.е.н., 

професор кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Національний техінчний 

університет України 

"Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського" 

ІІ ступеня 

Лесик Микола 

Валерійович 

Варналій Захарій 

Степанович, д.е.н., 

професор, професор 

кафедри фінансів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

ІІ ступеня 

Карталія Дарія 

Міле 

Іващенко Ганна 

Анатоліївна, к.е.н., 

доцент кафедри 

міжнародного бізнесу 

та економічного 

аналізу 

Харківський 

національний 

економічний університет 

імені С. Кузнеця 

ІІ ступеня 

Сауліна Альона 

Ігорівна 

Рибальченко 

Людмила 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

економічної та 

інформаційної 

безпеки 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 



ІІІ ступеня 

Попович Катерина 

Федорівна 

Башинська Ірина 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри обліку, 

аналізу і аудиту 

Одеський національний 

політехнічний 

університет,  Інститут 

бізнесу, економіки та 

інформаційних 

технологій 

ІІІ ступеня 

Годлевська Валерія 

Олександрівна 

Лук'янова Валентина 

Вячеславівна, д.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри економіки 

підприємства і 

підприємництва 

Хмельницький 

національний 

університет 

ІІІ ступеня 

Бережецька Тетяна 

Олександрівна 

Свистун Людмила 

Анатоліївна, к.е.н., 

доцент, доцент 

кафедри фінансів, 

банківського бізнесу 

та оподаткування 

Національний 

університет "Полтавська 

політехніка імені Юрія 

Кондратюка" 

ІІІ ступеня 

Калінін Кирило 

Михайлович 

Пересада Олена 

Василівна, старший 

викладач 

Харківський 

національний 

університет 

радіолектроніки 

ІІІ ступеня 

Черкашина 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 

Шопіна Анна 

Михайлівна 

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 

Лесюк Владислав 

Станіславович 

Федірець Олег 

Володимирович, 

к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту 

Полтавська державна 

аграрна академія 



ІІІ ступеня 

Літвиненко 

Олександра 

Олександрівна 

Романчик Тетяна 

Володимирівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

економіки та 

маркетингу 

Національний технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний інститут" 

ІІІ ступеня 

Шегунова 

Олександра 

Олександрівна  

Тохтамиш Тетяна 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

фінансів та кредиту 

Харківський 

національний 

університет будівництва 

та архітектури 

ІІІ ступеня 

Дроняк Володимир 

Вікторович 

Витвицька Уляна 

Ярославівна, к.е.н., 

доцент кафедри 

фінансів 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

ІІІ ступеня 

Дробітько 

Катерина 

Дмитріївна 

Жихор Олена 

Борисівна, д.е.н., 

професор, завідувач 

кафедри публічного 

управління та 

підприємництва 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. 

М.Є.Жуковського 

"Харківський авіаційний 

інститут" 

 

 

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, т.в.о. завідувача кафедри фінансового 

права та фіскального адміністрування  

Національної академії внутрішніх справ Козаченко Г. В. 

 

____________        директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних  

технологій, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського 

національного політехнічного університету Філиппова С. В. 

 

____________   д.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 безпеки, правоохоронної 

діяльності та фінансових розслідувань 

 Тернопільського національного  

економічного університету Баранецька О. В. 

 

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

Полтавської державної аграрної академії Маркіна І.А. 



 

________________          д.е.н., професор кафедри економічного аналізу та 

обліку, директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і 

міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» Манойленко О. В. 

 

_____________  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. 

 

_____________  д.е.н., професор кафедри економіки і підприємництва 

Національного технічного університету України  

«Київського політехнічного інституту  

імені Ігоря Сікорського» Тульчинська С. О. 

 

_____________  д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і 

підприємництва Хмельницького національного університету  

Лук’янова В. В. 

 

_____________  д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту Харківського 

національного університету будівництва та архітектури 

Солодовнік О. О. 

 

 

 

 


