
 

        

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  В .  Н.  КАРАЗІНА  

Н А К А З 
 

06.12.2021 р. м. Харків       № 4002-1/632 

 

Про формування конкурсної та апеляційної комісій  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  

робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва  

з Європейським Союзом» 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 

№ 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» 

Харківський національний університет імені В.Н Каразіна визначено базовим 

закладом вищої освіти з проведення у 2021-2022 н.р. другого туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 

«Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» на базі 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

НАКАЗУЮ: 

 1. Сформувати конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 

співробітництва з Європейським Союзом» у наступному складі: 

1. Тетяна 

КАГАНОВСЬКА  

ректор Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, д.ю.н., професор, заслужений 

юрист України, голова комісії 

2. Віктор  

КАТРИЧ 

проректор з наукової роботи Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна,  

д.ф.-м.н., проф., заступник голови комісії 

3. Валерій 

РЄЗНІКОВ  

декан факультету міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

д.н.держ.упр., к.е.н., доц., заступник голови комісії 

4. Ігор 

МАТЮШЕНКО  

професор кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова ХНУ імені 

В.Н. Каразіна,  

д.е.н., проф., секретар комісії 

                
 



 

5.  Олена  

ХАНОВА  

доц. кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова, секретар Вченої ради 

факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

к.геогр.н., доц., заступник секретаря комісії 

6.  Ольга 

МАЙБОРОДА 

доц. кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова, заступник декана факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу з наукової роботи, к.е.н., доц. 

7. Наталя  

ДАНЬКО 

зав. каф. міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, к.е.н., доц. 

8. Ірина  

ДЕРІД 

в.о. зав. каф. міжнародного бізнесу та економічної 

теорії ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.е.н., доц. 

9. Надія 

КАЗАКОВА  

зав. каф. міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

к.геогр.н., доц. 

10. Людмила 

НОВІКОВА 

зав. каф. міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

к.ю.н., доц. 

11.  Анатолій 

ПАРФІНЕНКО 

зав. каф. туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, к.істор.н., доц. 

12. Володимир 

РОДЧЕНКО 

проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, д.е.н., проф.  

13.  Віталіна 

БАБЕНКО  

проф. каф. міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, д.е.н., проф. 

14. Ігор 

ГРАБИНСЬКИЙ  

зав. каф. міжнародних економічних відносин 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, д.е.н., проф. (за згодою) 

15. Ганна 

ДУГІНЕЦЬ  

зав. каф. світової економіки Київського торгово- 

економічного університету, д.е.н., доц. (за згодою) 

16. Ірина  

ІВАЩУК  

проф. каф. міжнародної економіки, директор 

Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин імені Б.Д. Гаврилишина 

Західноукраїнського національного університету, 

д.е.н., проф. (за згодою). 

 



17. Наталія 

КРАСНІКОВА 

зав. каф. міжнародної економіки і світових фінансів 

Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара, к.е.н., доц. (за згодою) 

18. Андрій 

МИХАЙЛОВ 

зав. каф. менеджменту імені проф. Л.І. Михайлової 

Сумського національного аграрного університету,    

д.е.н., проф. (за згодою). 

19. Леся  

ПЕТКОВА  

зав. каф. міжнародної економіки Черкаського 

державного технологічного університету, д.е.н., проф. 

(за згодою) 

20. Юрій 

ПЕТРУШЕНКО  

зав. каф. міжнародних економічних відносин 

Сумського державного університету, д.е.н., проф. (за 

згодою) 

21. Наталія 

РЕЗНІКОВА 

проф. каф. світового господарства і міжнародних 

економічних відносин Інституту міжнародних 

відносин  

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д.е.н., проф. (за згодою) 

22. Ігор  

ТОДОРОВ 

проф. каф. міжнародних студій та суспільних 

комунікацій Ужгородського національного 

університету, д.істор.н., проф. (за згодою) 

23. Ярина  

ТУРЧИН  

проф. каф. політології та міжнародних відносин, 

директор Інституту гуманітарних та соціальних наук 

Національного університету «Львівська політехніка», 

д.політ.н., проф. (за згодою) 

24. Олександр 

ФЕДІРКО 

зав. каф. європейської економіки і бізнесу Київського 

національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана, д.е.н., доц. (за згодою) 

25. Ілля 

ХАДЖИНОВ 

проф. каф. міжнародних економічних відносин, 

проректор з наукової роботи Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця), д.е.н., проф. (за згодою) 

26. Віктор 

ШЕВЧУК 

зав. каф. міжнародних економічних відносин 

Львівського торговельно-економічного університету, 

д.е.н., проф. (за згодою) 

27. Тетяна  

ШТАЛЬ 

проф. каф. міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, декан факультету 

міжнародних економічних відносин Харківського 

національного університету імені Семена Кузнеця, 

д.е.н., проф. (за згодою) 



28. Сергій 

ЯКУБОВСЬКИЙ 

зав. каф. світового господарства та міжнародних 

економічних відносин Одеського національного 

університету імені Іллі Мечникова, д.е.н., проф. (за 

згодою) 

2. Сформувати апеляційну комісію Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 

співробітництва з Європейським Союзом» у наступному складі: 

 

1. Лариса 

ГРИГОРОВА-

БЕРЕНДА 

доц. каф. міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова, заст. декана з навч. роботи факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.е.н., доц. 

2. Ігор ЖУРБА зав. каф. міжнародних відносин і туризму 

Хмельницького національного університету, д.е.н., 

проф. (за згодою) 

3. Світлана 

ЮДІНА 

зав. сектором науково-методичного забезпечення 

студентських олімпіад та конкурсів Інституту 

модернізації змісту освіти, Міністерство освіти і науки 

України, к.е.н., с.н.с. (за згодою). 

Підстава: наказ МОН України від 05.11.2021 р. № 1179. 

 

 

 

Ректор                                               Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

 

 


