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НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу № 394 ОД від 10 вересня 2019 року, виклавши 

підпункт 9.1. пункту 9 у новій редакції: 

«9.1. Співкерівниками студентського наукового гуртка призначити 

доцентів кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем БОБКОВУ Надію 

Вікторівну, БОРИСОВУ Наталю Володимирівну, КОЧУЄВУ Зою Анатоліївну, 

ПЕТРАСОВУ Світлану Валентинівну та старшого викладача кафедри 

інтелектуальних комп’ютерних систем ГУЛІЄВУ Діну Олександрівну.». 

2. Внести зміни до наказу № 394 ОД від 10 вересня 2019 року, виклавши 

підпункт 16.1. пункту 16 у новій редакції: 

«16.1. Співкерівниками студентського наукового гуртка «Залізничний 

транспорт» призначити професора кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ДУБІНІНУ Оксану Миколаївну та доцентів кафедри 

електричного транспорту та тепловозобудування ЯКУНІНА Дмитра Ігоровича 

та ЄРІЦЯНА Багіша Хачіковича.». 

3. Внести зміни до наказу № 394 ОД від 10 вересня 2019 року, змінивши 

нумерації пунктів 17, 18 та 19 на 20, 21 та 22 відповідно. 

4. Внести зміни до наказу № 394 ОД від 10 вересня 2019 року, додавши 

новий пункт 17 з підпунктами 17.1 та 17.2: 

«17. Створити студентські наукові гуртки «Управління підприємницькою 

діяльністю» та «Державне регулювання підприємницької діяльності» та 

закріпити їх за кафедрою менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин. 

17.1. Співкерівниками студентського наукового гуртка «Управління 

підприємницькою діяльністю» призначити доцентів кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ШМАТЬКО Наталію Михайлівну та ПАНТЕЛЄЄВА Михайла Сергійовича. 



17.2. Керівником студентського наукового гуртка «Державне регулювання 

підприємницької діяльності» призначити доцента кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

КАРМІНСЬКУ-БЄЛОБРОВУ Марину Володимирівну.». 

5. Внести зміни до наказу № 394 ОД від 10 вересня 2019 року, додавши 

новий пункт 18 з підпунктами 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 та 18.6: 

«18. Створити на кафедрі менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин наступні проблемні групи: «Менеджмент 

туризму та гостинності», «Актуальні проблеми комерціалізації інтелектуальної 

власності», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Наукові проблеми 

менеджменту підприємств та організацій», «Міжнародна економіка» та 

«Створення та функціонування міжнародних бізнес-структур» 

18.1 Відповідальними за проблемну групу «Менеджмент туризму та 

гостинності» покласти на професора кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин МАТРОСОВУ Вікторію 

Олександрівну та доцента кафедри  менеджменту інноваційного підприємництва 

та міжнародних економічних відносин ДОЛИНУ Ірину Володимирівну. 

18.2 Відповідальними за проблемну групу «Актуальні проблеми 

комерціалізації інтелектуальної власності» покласти на професорів кафедри 

менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних 

відносин КОСЕНКА Андрія Васильовича та БОРЗЕНКА Володимира Івановича 

та доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин ТКАЧОВА Максима Михайловича.  

18.3 Відповідальними за проблемну групу «Менеджмент інноваційної 

діяльності» покласти на професора кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин ДЮЖЕВА Віктора 

Геннадійовича та доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва 

та міжнародних економічних відносин СУСЛІКОВА Станіслава В’ячеславовича. 

18.4 Відповідальним за проблемну групу «Наукові проблеми менеджменту 

підприємств та організацій» покласти на доцентів кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ПОГОРЄЛОВУ Тетяну Олексіївну та ГУЦАНА Олександра Миколайовича. 

18.5 Відповідальними за проблемну групу «Міжнародна економіка» 

покласти на професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин САВЧЕНКО Ольгу Ігорівну та доцента 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин НОВІК Ірину Олексіївну. 

18.6 Відповідальними за проблемну групу «Створення та функціонування 

міжнародних бізнес-структур» покласти на професора кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

ЧЕРЕПАНОВУ   Вікторію   Олександрівну    та   доцента    професора    кафедри 




