
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

НАКАЗ 
 

04.01.2021                                               м. Харків                                             № 6 – НДС 
 

Про склад галузевої  

конкурсної комісії 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 

24 листопада 2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 

навчальному році» (далі – Конкурс) з метою підтримки обдарованої 

студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації 

науково-дослідної роботи студентів Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) призначено 

базовим з проведення ІІ туру Конкурсу в галузях «Управління персоналом і 

економіка праці» та «Міжнародна торгівля». У зв'язку з цим  

 

НАКАЗУЮ: 

1. ПРОВЕСТИ другий тур Конкурсу в галузі «Управління персоналом і 

економіка праці» та спеціалізації «Міжнародна торгівля» 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 під головуванням, проректора з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва, к.е.н., професора Єрмаченка В. Є. за галуззю «Управління 

персоналом і економіка праці» та спеціалізацією «Міжнародна торгівля»: 

Заступники голови: 

Назарова Г.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри соціальної економіки  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, керівник секції «Управління персоналом і економіка 

праці»; 

Проскурніна Н.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної 

економіки і менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця, керівник секції «Міжнародна 

торгівля». 

Члени галузевої конкурсної комісії за галуззю «Управління персоналом і 



економіка праці»: 

Ачкасова О. В. – к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

Бріль М. С. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки і права ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

Дороніна О. А. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та 

поведінкової економіки, заступник декана з наукової роботи Донецького 

національного університету імені Василя Стуса; 

Кицак Т. Г. – к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки 

праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; 

Костишина Т. А.– д.е.н., професор, завідувач кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету 

економіки і торгівлі; 

Лопатинський Ю. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнесу та 

управління персоналом Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича; 

Миколайчук І. П. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського 

національного торгівельно-економічного університету; 

Михайлова Л. І. – д.е.н., професор кафедри менеджменту Сумського 

національного аграрного університету (Заслужений працівник освіти України, 

провідний член відділення аграрної економіки і продовольства НААН 

України); 

Мішина С. В. – к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

Прохоровська С. А. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, публічного 

управління та персоналу Західноукраїнського національного університету; 

Ситник Й. С. – д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту персоналу 

та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

Сотнікова Ю. В. – к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки  ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

Статівка Н. В. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України; 

Степанова Е. Р. – к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки  ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

Тюхтенко Н. А. – д.е.н., професор кафедри економіки, менеджменту та 

адміністрування Херсонського державного університету; 

Шаульська Л. В. – д.е.н., професор кафедри менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 



Шубалий О. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки  Луцького 
національного технічного університету. 

Члени галузевої конкурсної комісії за спеціалізацією «Міжнародна 
торгівля»: 

Бочарова Ю.Г. - д.е.н., доцент, завідувачка кафедри економіки і 
міжнародних економічних ‘відносин Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 

Дугінець Г. В.- д.е.н., професор, завідувач кафедри світової економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету;  

Д'яконова І. І. - д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних 
відносин Сумського державного університету;  

Козуб В. О. -  к.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і 
менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  

Македон В. В.- д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і світових 
фінансів Дніпровського національного університету ім.О.Гончара; 

Матюшенко І. Ю. - д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних 
відносин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; 

Салун М. М. -  д.е.н., доцент, завідувач  кафедри підприємництва і 
готельно-ресторанного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Серпухов М. Ю. - к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і 
менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

Хаустова Є. Б.- д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та 
бізнесу Київського національного університету технології та дизайну;  

Шталь Т. В. – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і 
менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

3. ПРОВЕСТИ другий тур Конкурсу в два етапи: 
Перший етап – заочний (рецензування робіт): 
16 березня 2021 року за галуззю «Управління персоналом і економіка 

праці»; 
23 березня 2021 року за спеціалізацією «Міжнародна торгівля». 
Другий етап – очний (науково-практична конференція) – у режимі 

відеоконференції: 
09 квітня 2021 року за галуззю «Управління персоналом і економіка 

праці»; 
23 квітня 2021 року за спеціалізацією «Міжнародна торгівля». 
4. Керівникам секцій професору Назаровій Г. В., доценту 

Проскурніній Н. В. ОРГАНІЗУВАТИ рецензування робіт, які надійшли для 
участі у ІІ турі Конкурсу.  

Результатами рецензування сформувати у рейтинговий список та 
оприлюднити, не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-
практичної конференції , на веб-сайті університету. 

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. Витрати на рецензування та проведення підсумкових науково-



практичних відеоконференцій за галуззю «Управління персоналом і економіка 
праці» та за спеціалізацією «Міжнародна торгівля» ЗДІЙСНИТИ за рахунок 
загального та спеціального фондів. 

7. Галузевій конкурсній комісії в 10-ти денний строк після завершення 

Конкурсу НАДІСЛАТИ звіт про проведення другого туру до ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», а також на електронну адресу konkurs@email.ua, за 

встановленою формою. 

8. Контроль за виконанням наказу ПОКЛАСТИ на проректора з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва Єрмаченка В. Є.  

 

 

 

 

Ректор      Володимир ПОНОМАРЕНКО 


