
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

НАКАЗ 

 

07.09.2021                                              м. Харків                                                № 1120 - С 

 

Про зарахування на підготовку 

(навчання) до аспірантури 

  

На підставі Правил прийому до аспірантури і докторантури Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2021 році, 

затверджених на засіданні вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця 29.12.2020 року 

(протокол №8) та рішення приймальної комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 

06.09.2021 р. (протокол №34) 

 

НАКАЗУЮ: 

§1 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ОДЕРІЯ Дмитра Олександровича на підготовку (навчання) до аспірантури за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (освітньо-науковою програмою 

«Освітні, педагогічні науки»)  на заочну форму підготовки (навчання) за 

рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб  на кафедру інформаційних систем 

до академічної групи 9.10.011.000.Z.21.1  з 15.09.2021р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.пед.н., проф. Л. Е. Гризун. 

Підстава:  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця. 

 

§2 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

БУДАРІНА Олексія Сергійовича на підготовку  до аспірантури  за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка»)  на 



очну (вечірню) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру вищої математики та 

економіко-математичних методів до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 

з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. Л. М. Малярець. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§3 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

СЕВРЮКОВУ Єлизавету Олександрівну на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру економіки підприємства та 

організації бізнесу до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. Д. В. Шияна. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§4 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ЛІТВІНЧУК Карину В’ячеславівну на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру менеджменту, логістики та 

інновацій до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. О. М. Ястремську. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

 



§5 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ЯКОВЛЄВА Антона Анатолійовича на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру економічної кібернетики і 

системного аналізу до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ к.е.н., доц. Р. М. Яценко. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§6 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

РУДЕНКО Вікторію Олександрівну на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру соціальної економіки до 

академічної  групи 9.10.051.000.21.1  з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником  ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. Г. В. Назарову. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§7 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ГРИГОРЯН Олександру Олександрівну на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру банківської справи і 

фінансових послуг  до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 з 15.09.2021р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. Н. М. Внукову. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 



затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§8 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ДУБРОВІНУ Віру Анатоліївну на підготовку до аспірантури за спеціальністю 

051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на очну (денну) 

форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету 

(бюджетного фінансування) на кафедру економічної кібернетики і системного 

аналізу до академічної  групи 9.10.051.000.21.1  з 15.09.2021р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н, проф. Л. С. Гурянову. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§9 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ВОДКУ Вікторію Славамирівну на підготовку до аспірантури за спеціальністю 

051 Економіка  (освітньо-науковою програмою «Економіка») на очну (денну) 

форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету 

(бюджетного фінансування) на кафедру міжнародної економіки і менеджменту 

до академічної  групи 9.10.051.000.21.1 з 15.09.2021р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., доц. Н. В. Проскурніну. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§10 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ЧУРКІНА Андрія Олександровича на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка») на 

заочну форму навчання (підготовки) за рахунок коштів фізичних чи юридичних 

осіб  на  кафедру соціальної економіки до академічної  групи 9.10.051.000.Z.21.1 

з 15.09.2021 р.  



Науковим керівником  ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. Г. В. Назарову. 

Підстава:  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця. 

 

§11 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

БАЛЯСНОГО Віктора Олеговича на підготовку до аспірантури за спеціальністю 

051 Економіка (освітньо-науковою програмою «Економіка»)  на заочну форму 

навчання (підготовки) за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб на 

кафедру соціальної економіки до академічної групи 9.10.051.000.Z.21.1 

з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником  ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. Г. В. Назарову. 

Підстава:  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця. 

 

§12 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ТИРІНОВУ  Марію Володимирівну на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування (освітньо-науковою програмою 

«Облік і оподаткування») на очну (денну) форму навчання (підготовки) за 

рахунок видатків державного бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру 

обліку і бізнес-консалтингу до академічної групи 9.10.071.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником  ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§13 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

КАНИГІНА Сергія Михайловича на підготовку до аспірантури за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-науковою програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування») на очну (денну) форму навчання 

(підготовки) за рахунок видатків державного бюджету (бюджетного 



фінансування) на кафедру митної справи до академічної групи 9.10.072.000.21.1 

з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., доц. В. Ф. Тищенко. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§14 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ВОЛОБУЄВА Максима Олександровича на підготовку до аспірантури за 

спеціальністю 073 Менеджмент (освітньо-науковою програмою «Менеджмент») 

на очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру менеджменту та бізнесу  до 

академічної  групи 9.10.073.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ к.е.н., доц. О. В. Мазоренко. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§15 

ЗАРАХУВАТИ:  

КВАШИНУ Юлію Анатоліївну на підготовку до аспірантури за спеціальністю 

073 Менеджмент (освітньо-науковою програмою «Менеджмент») на очну 

(денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету 

(бюджетного фінансування) на кафедру міжнародних економічних відносин до 

академічної  групи 9.10.073.000.21.1  з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. І. П. Отенко. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§16 

ЗАРАХУВАТИ:  

СМОТРОВУ Дар'ю В’ячеславівну на підготовку (навчання) до аспірантури за 

спеціальністю 075 Маркетинг (освітньо-науковою програмою «Маркетинг») на 



очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного 

бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру маркетингу до академічної 

групи 9.10.075.010.21.1  з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ  д.е.н., доц. Л. В. Гриневич. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р 

 

§17 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ПРОКОПЕНКА Сергія Олександровича на підготовку (навчання) до 

аспірантури за спеціальністю 075 Маркетинг (освітньо-науковою програмою 

«Маркетинг»)  на очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок 

видатків державного бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру 

маркетингу до академічної групи 9.10.075.010.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., доц. Л. В. Гриневич. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р 

 

§18 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

КОНСТАНТИНОВСЬКОГО Леоніда Леонідовича на підготовку (навчання) до 

аспірантури за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») на очну (денну) форму навчання (підготовки) за рахунок 

видатків державного бюджету (бюджетного фінансування) на кафедру 

підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу до академічної групи 

9.10.076.010.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. М. М. Салун. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 



§19 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ХРАМЦОВУ Юлію Валеріївну на підготовку (навчання) до аспірантури за 

спеціальністю 242 Туризм (освітньо-науковою програмою «Туризм») на очну 

(денну) форму навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету 

(бюджетного фінансування) на кафедру туризму до академічної групи 

9.10.242.010.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. К. Г. Наумік-Гладку. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§20 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

ЄРЬОМКУ Данила Вікторовича на підготовку (навчання) до аспірантури за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-науковою 

програмою «Публічне управління та адміністрування») на очну (денну) форму 

навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету (бюджетного 

фінансування) на кафедру державного управління, публічного адміністрування 

та регіональної економіки до академічної групи 9.10.281.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ д.е.н., проф. Н. Л. Гавкалову. 

Підстава:  Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

№882 від 04.08.2021 р. 

 

§21 

 

ЗАРАХУВАТИ:  

КУРДЮКОВУ Віту Романівну на підготовку (навчання) до аспірантури за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-науковою 

програмою «Публічне управління та адміністрування») на очну (денну) форму 

навчання (підготовки) за рахунок видатків державного бюджету (бюджетного 

фінансування) на кафедру державного управління, публічного адміністрування 

та регіональної економіки до академічної групи 9.10.281.000.21.1 з 15.09.2021 р.  

Науковим керівником ПРИЗНАЧИТИ к.е.н., доц. В. І. Мельник. 




