
СКЛАД 

ГАЛУЗЕВОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЙ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ 

РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У 2020/2021 Н.Р. ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» 

 

Галузева конкурсна комісія 
Склад галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. зі спеціалізації «Фінансова безпека» 

серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації 

затверджено наказом ректора Університету банківської справи Кузнєцовою А. Я. від 

24.12.2020 р. № 179-од 

Голова галузевої конкурсної комісії 
Барановський Олександр Іванович 
д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи Університету 

банківської справи 
 

Члени оргкомітету 
 

Пантєлєєва Наталія Миколаївна 
д-р екон. наук, доцент, заступник директора Черкаського інституту 

Університету банківської справи (заступник голови) 

 

Корнєєв Володимир Вікторович 
д-р екон. наук, професор, завідувач відділу фінансової політики Державного 

науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, 

Радник Міністра фінансів України 
 

Варналій Захарій Степанович 
д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Кнейслер Ольга Володимирівна 
д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та 

страхування Західноукраїнського національного університету 

 

Сіренко Наталя Миколаївна 
д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Миколаївського національного аграрного університету 

 

Слободянюк Наталя Олександрівна 
д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 



Хуторна Мирослава Емілівна 
д-р екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи 

Черкаського інституту Університету банківської справи 
 

Онищенко Світлана Володимирівна 
д-р екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та 

оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 
 

Квасницька Раїса Степанівна 
д-р екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Хмельницького національного університету 

 

Захаркін Олексій Олександрович 
д-р екон. наук, професор, доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського 

державного університету 
 

Височин Ірина Володимирівна 
д-р екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів Київського 

національного торговельно-економічного університету 
 

Оніщенко Валентина Василівна 
канд. екон. наук, начальник філії Черкаського обласного управління ПАТ 

«Державний ощадний банк» 
 

Волоха Володимир Іванович 
директор Черкаської дирекції АТ «Страхова група «ТАС» 
 

Романовська Людмила Віталіївна 
науковий співробітник науково-дослідної частини Університету банківської 

справи» (відповідальний секретар) 
 

 

Обов'язки галузевої конкурсної комісії (згідно Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

від 18.04.2017 № 605, п.5,6,7): 
 

 організація розгляду і рецензування поданих наукових робіт; 

 організація проведення перевірки наукових робіт на виявлення ознак академічного 

плагіату; 

 формування та оприлюднення рейтингового списку наукових робіт; 

 підготовка звіту щодо проведення Конкурсу. 



Апеляційна комісія 
Склад апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. зі спеціалізації «Фінансова безпека» серед 

здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено 

наказом ректора Університету банківської справи Кузнєцовою А. Я. від 24.12.2020 р. № 179-

од 

Голова апеляційної комісії:  
 

Зачосова Наталія Володимирівна 

д-р екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту та економічної 
безпеки Навчально-наукового інституту економіки та права Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 

Члени апеляційної комісії: 

Криниця Сергій Олександрович 

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи 
Черкаського інституту Університету банківської справи 

Вергун Антоніна Миколаївна 

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної 
безпеки Київського національного університету технологій і дизайну 

 

 

 

Обов'язки апеляційної комісії (згідно Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей від 18.04.2017 № 

605, п.3,4): 
 

 протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку очікує від 

учасників заяви у письмовій формі щодо необ’єктивності оцінки їх наукової роботи; 

 протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у 

протоколі її засідання, та надає його заявнику. 

 


