
Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  011 Освітні, педагогічні науки  

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1 (держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1  

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Бай Цзішен 247 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  011 Освітні, педагогічні науки  

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   2 (контракт) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 2  

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Ян Хунхао 242 Ні 

2 Чжен Лей 236 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  заочна 

Спеціальність   -  011 Освітні, педагогічні науки  

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1 (контракт) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1  

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Одерій Дмитро Олександрович 258 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  051 Економіка 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     10 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   7 (держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 7  

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Руденко Вікторія Олександрівна 294 Ні 

2 Севрюкова Єлизавета 

Олександрівна 

281 Ні 

3 Дубровіна Віра Анатоліївна 278 Ні 

4 Літвінчук Карина Вячеславівна 274 Ні 

5 Яковлєв Антон Анатолійович 260 Ні 

6 Григорян Олександра 

Олександрівна 

256 Ні 

7 Водка Вікторія Славамирівна 234 Ні 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (вечірня)  

Спеціальність   -  051 Економіка 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     10 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1 (держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Бударін Олексій Сергійович 283 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  заочна  

Спеціальність   -  051 Економіка 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     10 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   2 (контракт) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 2 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Чуркін Андрій Олександрович 242 Ні 

2 Балясний Віктор Олегович 221 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (денна)  

Спеціальність   -  051 Економіка 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     10 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1 (контракт) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 У Чао 228 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  071 Облік і оподаткування 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Тирінова Марія Володимирівна 224 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (денна)  

Спеціальність   -  072  Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Канигін Сергій Михайлович 288 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  073  Менеджмент  

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     3 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   3(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 3 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Волобуєв Максим 

Олександрович 

270 Ні 

2 Ван Дунчен 254 Ні 

3 Квашина Юлія Анатоліївна 251 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  075 Маркетинг 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     2 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -  2 (держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 2 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Прокопенко Сергій 

Олександрович 

260 Ні 

2 Смотрова Дар’я Вячеславівна 256 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -  1 (держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Константиновський Леонід 

Леонідович 

267 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна ( денна) 

Спеціальність   -  242  Туризм 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     1 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Храмцова Юлія Валеріївна 250 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (денна) 

Спеціальність   -  281 Публічне управління та адміністрування 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     2 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   2(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 2 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Курдюкова Віта Романівна 236 Ні 

2 Єрьомка Данило Вікторович 220 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (вечірня) 

Спеціальність   -  292 Міжнародні економічні відносини 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     2 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Імнадзе Іраклій Ніазович 239 Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованих за конкурсом 

Заклад вищої освіти                          Харківський національний економічний                                        

університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступень    -    доктор філософії 

Вступ на основі  -   повна вища освіта 

Форма здобуття освіти  -  очна (денна) 

Спеціальність   -  292 Міжнародні економічні відносини 

Тип програми   -  освітньо-наукова 

 Максимальний (загальний) обсяг  державного замовлення   -     2 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування    -   1(держ.замовлення) 

з них: 

за загальним конкурсом   - 1 

 

№ зп ПІБ вступника Конкурсний бал Чи отримував відмову під час 

ануляції конкурсів (так/ні) 
1 Корсунова Катерина Юріївна 236 Ні 

 

 


