
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

"19" січня 2011 року № 22

Про затвердження оргкомітету 
та галузевої конкурсної комісії 
II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 р. 
№ 1084 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 н. р."

НАКАЗУЮ:

1. Для  забезпечення  підготовки  та  проведення  II  туру  Всеукраїнського 
конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  напряму  "Бухгалтерський  облік, 
аналіз і аудит" створити оргкомітет, призначити голову, його заступників та 
секретаря оргкомітету, у складі:

Голова оргкомітету:
Тимченко Сергій Михайлович  - доктор  історичних  наук,  професор, 

ректор університету
Заступник голови оргкомітету:
Бостан Сергій Костянтинович - доктор юридичних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи
Череп Алла Василівна - доктор  економічних  наук,  професор, 

декан економічного факультету
Секретар оргкомітету:
Проскуріна Неля Миколаївна - кандидат  економічних  наук,  доцент, 

доцент кафедри обліку і аудиту
Члени оргкомітету :
Топалов Анатолій Дмитрович - кандидат  економічних  наук,  доцент, 

завідувач кафедри обліку і аудиту
Линенко Андрій Володимирович - кандидат  економічних  наук,  доцент, 

заступник  декана  економічного 
факультету з наукової роботи



Сьомченко Вікторія Вікторівна - викладач  кафедри  обліку  і  аудиту, 
заступник  декана  економічного 
факультету з виховної роботи

Саєнко Олена Романівна - старший  викладач  кафедри  обліку  і 
аудиту

Тимошик Василь Федорович - головний бухгалтер
Борисенко Олена Василівна - фахівець  ІІ  категорії  науково  – 

дослідного сектору
Гринь Вікторія Петрівна - аспірант кафедри обліку і аудиту

2. Для  проведення  II  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських 
наукових робіт з напряму "Бухгалтерський облік,  аналіз  і  аудит" створити 
галузеву  конкурсну  комісію,  призначити  голову,  його  заступника  та 
секретаря галузевої конкурсної комісії у складі :

Голова галузевої конкурсної 
комісії:
Тимченко Сергій Михайлович  - доктор  історичних  наук,  професор, 

ректор  Запорізького  національного 
університету

Заступник Голови галузевої 
конкурсної комісії:
Череп Алла Василівна - доктор  економічних  наук,  професор, 

декан  економічного  факультету 
Запорізького національного університету

Секретар галузевої конкурсної 
комісії:
Проскуріна Неля Миколаївна - кандидат  економічних  наук,  доцент, 

доцент  кафедри  обліку  і  аудиту 
Запорізького національного університету

Галушко Ольга Сергіївна - доктор  економічних  наук,  професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри економічного аналізу і 
фінансів  Національного  гірничого 
університету (м. Дніпропетровськ)

Гришко Наталія Вікторівна - доктор  економічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  обліку  та  аудиту 
Донбаського  державного  технічного 
університету  (Луганська  область, 
м. Алчевськ)



Дрозд Ірина Кузьмівна - доктор  економічних  наук,  професор, 
професор  кафедри  обліку  та  аудиту 
Київського  національного  університету 
імені  Тараса  Шевченка,  директор 
Навчально  –  наукового  центру 
державного  управління  та  фінансового 
контролю  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка

Кіндрацька Любомира 
Максимівна

- доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедри обліку  в  кредитних і 
бюджетних  установах  та  економічного 
аналізу  Київського  національного 
економічного університету імені Вадима 
Гетьмана

Ковалюк Олексій Миколайович - доктор  економічних  наук,  професор, 
професор  кафедри  фінансів,  грошового 
обігу  та  кредиту  Львівський 
національний  університет  імені  Івана 
Франка

Максімова Валентина Федорівна - доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедри  обліку  і  аудиту 
Одеського  державного  економічного 
університету

Нападовська Любов Василівна - доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедри  бухгалтерського 
обліку Київського  національного 
торговельно – економічного університету

Плаксієнко Валерій Якович - доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедри  бухгалтерського 
обліку  Полтавської  державної  аграрної 
академії

Пилипенко Андрій Анатолійович - доктор  економічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  бухгалтерського 
обліку  Харківського  національного 
економічного університету

Сопко Валерія Василівна - доктор  економічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  обліку  і  аудиту 
Інституту  магістерської  та 
післядипломної  освіти  Університету 
банківської  справи Національного банку 
України (м. Київ)



Тимофеєв  Володимир 
Миколайович

- доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач кафедри економічного аналізу і 
обліку  Національного  технічного 
університету "Харківський політехнічний 
інститут"

Хомин Петро Якимович - доктор  економічних  наук,  професор, 
професор кафедри обліку в бюджетній і 
соціальній  сфері  Тернопільського 
національного  економічного 
університету

Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович - доктор  економічних  наук,  професор, 
завідувач  кафедри  бухгалтерського 
обліку  Житомирського  національного 
агроекологічного університету

Яремко Ігор Йосапатович - доктор  економічних  наук,  доцент, 
професор  кафедри  обліку  та  аналізу 
Національного  університету  "Львівська 
політехніка"  Інститут  економіки  і 
менеджменту

Топалов Анатолій Дмитрович - кандидат  економічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  обліку  і  аудиту 
Запорізького національного університету

3. Для  забезпечення  об′єктивного  проведення  II  туру  Всеукраїнського 
конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  напряму  "Бухгалтерський  облік, 
аналіз  і  аудит"  створити  апеляційну  комісію,  призначити  голову,  його 
заступника та секретаря у складі :

Голова апеляційної комісії:
Редько Олександр Юрьевич - доктор  економічних  наук,  професор, 

директор Національного центру обліку та 
аудиту Національної академії статистики, 
обліку  та  аудиту  Державного  комітету 
статистики  України,  заступник  Голови 
Аудиторської палати України

Заступник Голови апеляційної 
комісії:
Макаренко Петро Миколайович - доктор економічних наук, професор, член 

–  кореспондент  Академії  аграрних  наук 
України,  завідувач  кафедри  економіки 
підприємства  Полтавської  державної 
аграрної академії



Секретар апеляційної комісії:
Пушкарь Ірина Володимирівна - кандидат економічних наук з державного 

управління,  доцент  кафедри  обліку  і 
аудиту  Запорізького  національного 
університету

Галасюк Валерій Вікторович - кандидат  економічних  наук,  професор 
кафедри  фінансів  та  банківської  справи 
Дніпропетровського  університету 
економіки  та  права,  академік  Академії 
економічних  наук  України,  Голова 
комісії  з  питань  аудиторської  етики 
ВПГО "САУ", член Інституту внутрішніх 
аудиторів,  член  Виконавчого  комітету 
Української  спілки  фінансових 
аналітиків,  генеральний  директор 
аудиторської фірми "КАУПЕРВУД"

Пінчук Тетяна Анатоліївна - кандидат  економічних  наук,  доцент 
кафедри  обліку  і  аудиту  Херсонського 
національного технічного університету

Рассулова Надія Василівна - кандидат  економічних  наук,  доцент, 
професор  кафедри  бухгалтерського 
обліку  Донецького  національного 
університету  економіки  і  торгівлі  імені 
Михайла Туган - Барановського

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор                                                                                           С.М. Тимченко

УЗГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи
_________________С. К. Бостан

Начальник НДС
_________________В. І. Меняйло

Начальник юридичного відділу
_________________О. О. Кулініч

Проект наказу вносить:
Декан економічного факультету
________________ А. В.Череп
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