
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

03 грудня 2021 року  м. Харків                   № 4601-1/629 

 

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» 

 

Про створення галузевої 

конкурсної комісії зі спеціалізації 

«Банківська справа» 
 

 

З метою проведення на базі навчально-наукового інституту «Каразінський 

банківський інститут» Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р.,  зі спеціалізації «Банківська 

справа», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. 

№ 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році»   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити галузеву конкурсну комісію зі спеціалізації «Банківська 

справа»  у  складі:  

Голова комісії – Самородов Б.В., д.е.н., професор, академік АЕН України, 

директор Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

Заступник голови – Азаренкова Г.М., д.е.н., професор, академік АЕН 

України, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 

Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Члени комісії: 

 Ткаченко Н.В., д.е.н., професор, директор Інституту післядипломної 

освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 Васильєва Т. А., д.е.н., професор, директор навчально-наукового 

інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького 

Сумського державного університету; 
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 Глущенко О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна; 

 Череп А. В., д.е.н., професор, академік АЕН України, академік АНВШ 

України, декан економічного факультету Запорізького національного 

університету; 

 Шевцова О. Й., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; 

 Колодізєв О.М., д.е.н., професор, академік АЕН України, завідувач 

кафедри банківської справи та фінансових послуг Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

 Довгань Ж.М., д.е.н., професор, професор кафедри банківського бізнесу 

Західноукраїнського національного університету; 

 Заруцька О.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування  Університету митної справи та фінансів, директор 

Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи 

України; 

 Коваленко В.В., д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи 

Одеського  національного економічного університету; 

 Нікітін А. В., к.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи та 

страхування, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

 Волкова Н. І., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської 

справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. 

Вінниця; 

 Зачепа Р.В., заступник директора з роздрібного бізнесу відділення 

«Східний макро-регіон» АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; 

 Пивовар А.С., директор Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»; 

 Жукова О.М., голова Харківського банківського союзу, голова наглядової 

ради ПАТ «Мегабанк»; 

 Шихова Тетяна Вікторівна, менеджер Департаменту роздрібного бізнесу 

Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ «ПриватБанк». 

 
 

Секретар комісії – Скорікова І.Г., провідний фахівець центру розвитку 

фінансових технологій «FinTech». 

 

2. Створити апеляційну конкурсну комісію зі спеціалізації «Банківська справа» у  

складі: 

 Погореленко Н.П. - голова апеляційної комісії, д.е.н., доцент, професор 

кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського 
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національного університету імені В. Н. Каразіна;  

 Чмутова І.М., д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи і 

фінансових послуг Харківського національного економічного 

університету ім. Семена Кузнеця; 

 Губарєва І.О.,  д.е.н., професор, завідувач сектору Науково-дослідного 

центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук 

України; 

 Литвинчук І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту 

Державного університету «Житомирська політехніка»; 

 Оніщенко І.О., доктор філософії (PhD), директор Центру розвитку 

фінансових технологій «FinTech», старший викладач кафедри 

банківського бізнесу та фінансових технологій Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

3. Галузевій конкурсній комісії забезпечити проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2021/2022 навчальному році зі спеціалізації «Банківська справа» у встановлений 

Міністерством освіти і науки України термін. 
 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна Самородова Б.В. 
 

 

Ректор                                                                                   Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

 

 

 
 

Проєкт вносить: 

 

Директор навчально-наукового  

інституту «Каразінський банківський 

інституту»  

 

_______________  Борис САМОРОДОВ 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з наукової роботи 

 

 

_______________  Віктор КАТРИЧ 
 

 

Провідний юрисконсульт 

юридичної служби 

 

________ Марина ГЕРАСИМЕНКО 
 

 


