
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Менеджмент і глобальний бізнес»

спеціальності 073 Менеджмент
денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Аудиторія Час Дата

68 АМ-41Б Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85771414359 10.00 20.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: БЕЛЯВЦЕВА Вікторія Володимирівна, керівник апарату Харківської 
обласної державної адміністрації, д-р.екон.наук.

Заступник голови: ГРІНЬКО Алла Павлівна, завідувачка кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій, д-р.екон.наук, професорка.

Члени комісії: ТОРЯНИК Жанна Іванівна, доцентка кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій, канд.екон.наук, доцентка.
ІЗЮМЦЕВА Наталія Володимирівна, доцентка кафедри менеджменту, 
бізнесу та професійних комунікацій, канд.екон.наук, доцентка.
НОВІКОВА Тетяна Вікторівна, доцентка кафедри менеджменту, бізнесу 
та професійних комунікацій, канд.екон.наук, доцентка.

Секретар комісії: РАДЄВІЧ Наталія Вікторівна, фахівець кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

  ДОКУМЕНТ СЕД  АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E3A2500EDECA000 
Підписувач Пантелеймонов Антон Віталійович
Дійсний з 17.02.2022 15:51:27 по 17.02.2024 15:51:27

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Н4В"HВВ$8:*5О
4601-12 від 20.05.2022

https://us02web.zoom.us/j/85771414359


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика та аудит»

спеціальності 071 Облік і оподаткування
денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Аудиторія Час Дата

62 АО-41Б
Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3948572041?pwd=c1RFdUpvM2ZjZHp
VdHlGSjZ3aEJ5QT09

10.00 23.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: ШЕВЧЕНКО Аліна Сергіївна, керівник групи з аналізу та ефективності 
комерційної діяльності ПАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”.

Заступник голови: ПІСКУНОВ Роман Олександрович, завідувач кафедри обліку та 
оподаткування, канд. екон. наук, доцент.

Члени комісії: МІРОШНИК Олексій Юрійович, доцент кафедри обліку та 
оподаткування, канд.екон.наук, доцент.
АБРАМОВА Ольга Сергіївна, доцентка кафедри обліку та оподаткування, 
канд.екон.наук, доцентка.
БЄЛЯЄВА Людмила Анатоліївна, доцентка кафедри обліку та 
оподаткування, канд.екон.наук, доцентка.

Секретар комісії: ШУБІНА Світлана Валентинівна, фахівець кафедри обліку та 
оподаткування

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://us04web.zoom.us/j/3948572041?pwd=c1RFdUpvM2ZjZHpVdHlGSjZ3aEJ5QT09
https://us04web.zoom.us/j/3948572041?pwd=c1RFdUpvM2ZjZHpVdHlGSjZ3aEJ5QT09


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
вибіркова компонента  Банківська справа

денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Підгрупа Аудиторія Час Дата

І Zoom
https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 14.06.2022

64 АФ-41Б-І
ІІ Zoom

https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 15.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: ШИХОВА Тетяна Вікторівна, менеджер Департаменту роздрібного 
бізнесу Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ 
«ПриватБанк».

Заступник голови: АЗАРЕНКОВА Галина Михайлівна, завідувачка кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій, д-р.екон.наук, професорка.

Члени комісії: КОЧОРБА Валерія Юріївна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ВЯДРОВА Надія Григорівна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук.
ВОЛОХАТА Вікторія Єльфрідівна, ст. викладачка кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій, канд.екон.наук.

Секретар комісії: ЛЕЙБА Дарина Тахірівна, фахівець кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://cutt.ly/aGpo2Nd
https://cutt.ly/aGpo2Nd


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
вибіркова компонента  Фінанси

денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Підгрупа Аудиторія Час Дата

I Zoom
https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 16.06.2022

65 АФ-41Б-ІІ
II Zoom

https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 18.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: КАЛІНІНА Катерина Володимирівна, фахівець з внутрішнього контролю 
Харківського відділення ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА».

Заступник голови: ВЯДРОВА Інна Миколаївна, заступниця директора навчально-наукового 
інституту “Каразінський банківський інститут”, канд.екон.наук, 
професорка.

Члени комісії: КОЧОРБА Валерія Юріївна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ГОЛОВКО Олена Григорівна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ОРЄХОВА Катерина Віталіївна - доцентка кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.

Секретар комісії: СОКУРОВА Олена Миколаївна, фахівець кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://cutt.ly/aGpo2Nd
https://cutt.ly/aGpo2Nd


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

(англомовна програма)
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

вибіркова компонента  Фінанси
денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Аудиторія Час Дата

65 АФ-42Б Zoom
https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 23.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: КАЛІНІНА Катерина Володимирівна, фахівець з внутрішнього контролю 
Харківського відділення ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА».

Заступник голови: АЗАРЕНКОВА Галина Михайлівна, завідувачка кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій, д-р.екон.наук, професорка.

Члени комісії: КОЧОРБА Валерія Юріївна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ГОЛОВКО Олена Григорівна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ОРЄХОВА Катерина Віталіївна - доцентка кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.

Секретар комісії: СОКУРОВА Олена Миколаївна, фахівець кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://cutt.ly/aGpo2Nd


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
вибіркова компонента  Банківська справа

заочна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Аудиторія Час Дата

64 АФ-43Б-І Zoom
https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 15.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: ШИХОВА Тетяна Вікторівна, менеджер Департаменту роздрібного 
бізнесу Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ 
«ПриватБанк».

Заступник голови: АЗАРЕНКОВА Галина Михайлівна, завідувачка кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій, д-р.екон.наук, професорка.

Члени комісії: КОЧОРБА Валерія Юріївна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ВЯДРОВА Надія Григорівна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук.
ВОЛОХАТА Вікторія Єльфрідівна, ст. викладачка кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій, канд.екон.наук.

Секретар комісії: ЛЕЙБА Дарина Тахірівна, фахівець кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://cutt.ly/aGpo2Nd


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV курсу
освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг»

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
вибіркова компонента  Фінанси

заочна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Аудиторія Час Дата

65 АФ-43Б-ІІ Zoom
https://cutt.ly/aGpo2Nd 10.00 18.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: КАЛІНІНА Катерина Володимирівна, фахівець з внутрішнього контролю 
Харківського відділення ПАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА».

Заступник голови: ВЯДРОВА Інна Миколаївна, заступниця директора навчально-наукового 
інституту “Каразінський банківський інститут”, канд.екон.наук, 
професорка.

Члени комісії: КОЧОРБА Валерія Юріївна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ГОЛОВКО Олена Григорівна, доцентка кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.
ОРЄХОВА Катерина Віталіївна - доцентка кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій, канд.екон.наук, доцентка.

Секретар комісії: СОКУРОВА Олена Миколаївна, фахівець кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://cutt.ly/aGpo2Nd


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV та ІІІ (зі скороченим терміном навчання) курсу
освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії Група Підгрупа Аудиторія Час Дата

I Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd= 10.00 20.06.2022

70 АК-41Б
АК-32Б II

Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd= 10.00 22.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: БАРАННИК Сергій Віталійович, завідувач лабораторії інформаційних 
систем Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Заступник голови: САМОРОДОВ Борис Вадимович, директор навчально-наукового 
інституту “Каразінський банківський інститут”, д-р.екон.наук, професор.

Члени комісії: КОБИЛІН Анатолій Михайлович -  доцент кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.техн.наук, доцент.
СТЯГЛИК Наталя Іванівна - завідувачка кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.пед.наук.
СОБОЛЄВ Олександр Вікторович - доцент кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.техн.наук.

Секретар комісії: ЧУПРИНА Людмила Вікторівна, фахівець  кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd=
https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd=


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
навчально-науковий  інститут «Каразінський банківський інститут»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Р О З К Л А Д
атестації здобувачів вищої освіти

студентів IV та ІІІ (зі скороченим терміном навчання) курсу
освітньо-професійної програми «Кібербезпека у фінансових технологіях»

спеціальності 125 Кібербезпека
денна форма навчання

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
№

комісії
Група Підгрупа Аудиторія Час Дата

I Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd= 10.00 16.06.2022

72 АБ-41Б
АБ-32Б II Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd= 10.00 18.06.2022

Склад екзаменаційної комісії:

Голова комісії: БАРАННИК Сергій Віталійович, завідувач лабораторії інформаційних 
систем Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Заступник голови: САМОРОДОВ Борис Вадимович, директор навчально-наукового 
інституту “Каразінський банківський інститут”, д-р.екон.наук, професор.

Члени комісії: КОБИЛІН Анатолій Михайлович -  доцент кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.техн.наук, доцент.
МАКАРОВА Ганна Валеріївна - доцент кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.фіз.-мат.наук, доцент.
СОБОЛЄВ Олександр Вікторович - доцент кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання, канд.техн.наук.

Секретар комісії: ЧУПРИНА Людмила Вікторівна, фахівець  кафедри інформаційних 
технологій та математичного моделювання.

Директор Борис САМОРОДОВ

Погоджено:
Начальник навчального відділу Людмила ІВАНЕНКО

https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd=
https://us02web.zoom.us/j/86028964620?pwd=

