
  



2) про внесення змін до складу складу спеціалізованої вченої ради 

університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертаційної роботи здобувача кафедри управління та адміністрування Бєляй 

Максима Сергійовича; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Бєляй Максима Сергійовича. 

Вчена рада університету ухвалила: 

1. Вивести зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською національного 

університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації рецензента Пасмор Марину Сергіївну, кандидата 

економічних наук (спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини), доцента кафедри управління та адміністрування, ННІ 

«Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна у зв’язку у зв’язку з хворобою та ввести до складу ради і 

призначити рецензентом для захисту дисертаційної роботи здобувача  кафедри 

управління та адміністрування Бєляй Максима Сергійовича на дисертацію 

«Інтеграція корпоративного сектору України до європейського простору» 

для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент»: 

(1) Нескородєва Інна Іванівна, кандидат економічних наук (спеціальність 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцента, доцента кафедри управління та 

адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна  

Дані про рецензента:  

Нескородєва Інна Іванівна 

1. У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

2. Кандидатську дисертацію було захищено у 2007 році. 

3. Публікації:  
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the COVID-19 pandemic on the economies of some Eastern European Countries. 

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020. Vol. 6, Iss. 3. 

Art. 0092. (Scopus) 

DOI: https://doi.org/10.3390/JOITMC6030092   

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
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2) Neskorodieva I., Megits N., Rodchenko V., Pustovhar S., Stamatin O. 

The methodical approach of bankruptcy probability estimation in an anti-crisis 

management system of enterprise. Journal of Eastern European and Central Asian 

Research. 2019. Vol. 6, Iss. 2. P. 259–269. (Scopus) 

DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v6i2.332   

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85075862295&origin=resultslist. 

3) Пархоменко О., Нескородєва І., Квітка Ю., Бабенко К. Медіація як 

складова управління конфліктами: досвід країн Європейського союзу і напрями 
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реалізації в Україні. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 

2019. Т. 7, № 14. Ст. 10. 

DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-7(14)-10    

URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/180 

 

2. Внести зміни до складу спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бєляй Максима 

Сергійовича «Інтеграція корпоративного сектору України до європейського 

простору» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент»: 

 Голова ради: Матюшенко Ігор Юрійович, доктор економічних 

наук (спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством), професор, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова факультету міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (1): Портна Оксана Валентинівна, доктор економічних 

наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент, професор 

кафедри управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу», 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Нескородєва Інна Іванівна, кандидат економічних 

наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент, доцент кафедри 

управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук 

(спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)), професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова; 

 Опонент (2): Мазоренко Оксана Володимирівна, кандидат 

економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)), доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. 

 

3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Бєляй Максима Сергійовича «Інтеграція корпоративного сектору 

України до європейського простору» для здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – 

«Менеджмент». 
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