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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 4
від 25 листопада 2015 року
(відеоконфренцзв'язок )
Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар:
Семів А.Р.
Присутні:
36 з 39 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки вступної кампанії до докторантури і аспірантури у 2015 році
Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
2. Про рух контингенту докторантів і аспірантів
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
3. Про зміну наукового керівника
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
4. Про перевід аспіранта
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
5. РІЗНЕ.
5.1. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
5.2. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
5.3. Про затвердження положень, що регламентують роботу Університету
Інформують: Барановський О.І., проректор з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н.,
професор; Семів А.Р. учений
секретар
Університету, к.філол.н., доцент.
5.4. Про рекомендацію до поширення через мережу Інтернет видання "Вісник
Університету банківської справи"
Інформує: Барановський О.І., проректор з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н., професор.
5.5. Про затвердження акредитаційних справ
Інформують: Голуб Г.Г. заступник директора Львівського навчальнонаукового інституту Університету к.е.н., доцент; Вядрова І.М. заступник
директора Харківського навчально-наукового інституту Університету к.е.н.,
доцент.
5.6. Про застосування змішаних форм навчання
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Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професор
5.7. Про затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення
відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог ОПП та присудження
їм ступенів вищої освіти («бакалавр», «спеціаліст» «магістр») в ДВНЗ
«Університет банківської справи» на 2016 рік
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професор
5.8. Про затвердження складу редакційної колегії електронного збірника
наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодіжний
науковий диспут»
Інформує: Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового
інституту Університету, д.е.н., професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. проректора з науково-педагогічної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про підсумки
вступної кампанії до докторантури і аспірантури у 2015 році».
УХВАЛИЛИ:
1. Зарахувати до докторантури Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» з відривом від виробництва терміном на три
роки (з 01.12.2015 по 30.11.2018), призначити наукового консультанта, затвердити
тему дисертаційного дослідження:
зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
1.
Підвисоцьку Людмилу Ярославівну, науковий консультант Костирко
Р.О., д.е.н., професор, директор Інституту банківських технологій та бізнесу
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», тема
«Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів
господарювання».
2. Зарахувати до аспірантури Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» осіб, які успішно склали вступні іспити,
набрали прохідний бал 12 і більше та призначити наукових керівників:
2.1. Зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
а) з відривом від виробництва
терміном на три роки (з 01.12.2015 по 30.11.2018)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

1.

Кліщук Ольгу Володимирівну

2.

Левченка Олександра
Анатолійовича

Кількість
балів
14
15

Науковий керівник
Кузнєцова А.Я.,
д.е.н., професор
Барановський О.І.,
д.е.н., професор
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3.

Пантєлєєву Ксенію Олександрівну

14

4.

Пащенко Юлію Павлівну

12

5.

Садовяка Михайла Степановича

14

6.

Сурова Дмитра Володимировича

13
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Міщенко С.В.,
д.е.н., доцент
Вядрова І.М.,
к.е.н., доцент
Вознюк М.А.,
к.е.н., доцент
Міщенко В.І.,
д.е.н., професор

на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

1.

Служалюка В'ячеслава Борисовича

Кількість
балів
13

Науковий керівник
Рисін В.В.,
д.е.н., доцент

б) без відриву від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.12.2015 по 30.11.2019)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Науковий керівник

Пантєлєєва Н.М.,
к.т.н., доцент
2. Гетьмана Євгена Миколайовича
15
Кузнєцова А.Я.,
д.е.н., професор
2.2. Зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
а) з відривом від виробництва
терміном на три роки (з 01.12.2015 по 30.11.2018)
1.

Мітіну Ірину Володимирівну

Кількість
балів
12

за рахунок коштів Державного бюджету України:

№ з/п
1.

Прізвище, ім’я по батькові
Богачука Олександра
Олександровича

Кількість
балів
13

Науковий керівник
Дмитренко І.М.,
д.е.н., доцент

на комерційній основі:

№ з/п
1.

Прізвище, ім’я по батькові
Прокопенка Савелія Петровича

Кількість
балів
13

Науковий керівник
Сулима М.О.,
к.е.н.

б) без відриву від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.12.2015 по 30.11.2019 )
на комерційній основі:

№ з/п
1.
2.

Прізвище, ім’я по батькові
Запорощука Валентина
Анатолійовича
Шаймухометову Наталію

Кількість
балів
13
13

Науковий керівник
Костирко Р.О.,
д.е.н., професор
Дмитренко І.М.,
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Василівну
д.е.н., доцент
2.3. Зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці
а) з відривом від виробництва
терміном на три роки (з 01.12.2015 по 30.11.2018)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Науковий керівник

Чаплига В.М.,
д.т.н., професор
2.
14
Гордєєв О.О.,
к.т.н., доцент
3.
Сидорова Олексія Ігоровича
14
Гордєєв О.О.,
к.т.н., доцент
2.4. Зі спеціальності 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
а) з відривом від виробництва
1.

Костирка Тараса
Мирославовича
Короткого Ігора Івановича

Кількість
балів
14

терміном на три роки (з 01.12.2015 по 30.11.2018)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

№ з/п
1.

Прізвище, ім’я по батькові
Ігнатенко Тетяну Сергіївну

Кількість
балів
14

Науковий керівник
Кравченко І.С.,
д.е.н., професор

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. проректора з науково-педагогічної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про рух
контингенту аспірантів».
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 грудня 2015 року докторантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
1.1. На другий рік навчання
1.1.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Орєхову Катерину Віталіївну,
на комерційній основі

- Бодрову Надію Едуардівну,
- Миськів Галину Василівну.
1.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
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з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Боярко Ірину Миколаївну.
1.2. На третій рік навчання
1.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Пухир Світлану Тимофіївну.
2. Перевести з 01 грудня 2015 року аспірантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
2.1. На другий рік навчання
2.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Шляпкіну Катерину Олександрівну,
- Сорочку Сергія Ігоровича,
- Олефір Євгенію Анатоліївну,
на комерційній основі
- Мельника Сергія Степановича,
- Пільгуй Софію Сергіївну,
без відриву від виробництва

-

-

за рахунок фінансування Національного банку України
Осечко Юлію Ігорівну,
Кучаєву Ірину Олександрівну,
Ковальчук Аліну Вікторівну,
Дрозд Ірину Володимирівну,
Мельник Тетяну Вікторівну,
на комерційній основі
Хведчука Костянтина Володимировича,
Мороза Максима Олександровича.
2.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Ткаченко Вікторію Вікторівну,
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

-

Іванченка Віталія Євгеновича,
на комерційній основі

Весну Ірину Василівну.
2.1.3. Спеціальність 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Буяр Катерину Володимирівну.
-
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2.2. На третій рік навчання
2.2.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Вантух Тетяну Зіновіївну,
Онуфрієнка Миколу Петровича,
Петелькіну Юлію Олександрівну,
Сас Христину Іванівну,
на комерційній основі
Михайлишина Богдана Ігоровича.
без відриву від виробництва

-

-

за рахунок фінансування Національного банку України
Ващенка Володимира Володимировича,
Юнко Олену Михайлівну,
на комерційній основі
Демченка Андрія Михайловича,
Клюзка Олексія Івановича,
Малого Віктора Юрійовича.
2.2.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Дземішкевича Ігора Олександровича,
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Лук’янець Анну Володимирівну,
- Смальчук Оксану Ярославівну,
- Долінську Оксану Михайлівну,
на комерційній основі

- Коваленко Світлану Володимирівну,
- Медведя Сергія Володимировича.
2.2.3. Спеціальність
08.00.11 – Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Циганчука Романа Олеговича.
2.3. На четвертий рік навчання
2.3.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Дейсана Ігора Миколайовича,
на комерційній основі

- Вовченка Романа Сергійовича,
- Циктора Андрія Івановича,
- Юхименко Тетяну Василівну.
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2.3.2. Спеціальність
08.00.11 – Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Шаповаленко Надію Вікторівну.
3. Поновити з 01 грудня 2015 року після академічної відпустки аспірантів:
3.1. На третій рік навчання
3.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Воробець Христину Богданівну,
- Гнатик Ірину Ігорівну.
4. Надати академічну відпустку з 01 грудня 2015 року на один рік у зв’язку з
доглядом за дитиною
4.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Морозюк Віолеті Миколаївні.
5. Надати академічну відпустку з 01 грудня 2015 року на один рік у зв’язку з
медичними показаннями
5.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Барилюк Марії – Мар’яні Романівні,
6. Відрахувати у зв’язку з закінченням строків дії угод про навчання в
аспірантурі з 01 грудня 2015 року:
6.1. Аспірантів
6.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Балакіну Юлію Станіславівну,
- Цимбала Юрія В'ячеславовича,
- Місяць Наталію Олександрівну
на комерційній основі

-

Швець Ольгу Вікторівну,
Галушко Юлію Петрівну,
Дмитренка Олександра Івановича,
Рима Романа Ярославовича,
Черномора Володимира Олександровича.
6.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

- Степаненка Максима Леонідовича.
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7. Тищенко Анну Сергіївну, аспіранта другого року навчання зі
спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за
рахунок комерційного фінансування відрахувати за власним бажанням з 01
грудня 2015 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. проректора з науково-педагогічної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про рух
контингенту аспірантів».
УХВАЛИЛИ:
1. Воробець Христині Богданівні, аспіранту третього року навчання зі
спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за
рахунок фінансування Національного банку України призначити науковим
керівником Слав’юка Ростислава Анатолійовича, д.е.н., професора, завідувача
кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи» замість Козоріз Марії Андріївни, д.е.н.,
професора, професора кафедри банківської справи Львівського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», у зв’язку з її
звільненням.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. проректора з науково-педагогічної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про перевід
аспіранта».
УХВАЛИЛИ:
1. Гулу Аллу Сергіївну, аспіранта другого року навчання Харківського
національного університету внутрішніх справ зі спеціальності 08.00.08. – Гроші,
фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного
фінансування перевести на навчання до аспірантури ДВНЗ «Університет
банківської справи» зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з
відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування з 01 грудня 2015
року.
2. Затвердити індивідуальний план і тему дисертаційної роботи аспіранта зі
спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит відповідно до напрямів
наукових шкіл Університету та призначити наукового керівника:
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я по
батькові
Гулі Аллі Сергіївні

Тема
Кредитування

суб’єктів

Науковий
керівник
Носова О.В.
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в
секторі

д.е.н., професор

За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.

5. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента з
доповіддю «Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
– Піхоцьку Ольгу Миколаївну на вакантну посаду декана обліковоекономічного
факультету
Львівського
навчально-наукового
інституту
Університету;
– Хмелярчук Марію Ігорівну на вакантну посаду завідувача кафедри
економічної теорії Львівського навчально-наукового інституту Університету;
– Русинко Моріку Костянтинівну на вакантну посаду завідувача кафедри
вищої математики та статистики Львівського навчально-наукового інституту
Університету;
– Лапішко Марію Львівну на вакантну посаду професора кафедри
банківської справи Львівського навчально-наукового інституту Університету;
– Стеблій Галину Ярославівну на вакантну посаду професора кафедри
економічної теорії Львівського навчально-наукового інституту Університету;
– Любенка Андрія Миколайовича на вакантну посаду професора кафедри
обліку і аудиту Львівського навчально-наукового інституту Університету;
– Грудзевича Ярослава Васильовича на вакантну посаду професора кафедри
банківської справи Львівського навчально-наукового інституту Університету;
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
6. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента з
доповіддю «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Черкаського навчально-наукового інституту Університету кандидату
економічних наук Потенко Людмилі Олександрівні.
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2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Харківського
навчально-наукового інституту Університету кандидату економічних наук
Мірошнику Олексію Юрійовичу.
3. Підготувати атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань і передати їх
у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Міністерства освіти і науки України.
До 4 грудня 2015
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
7. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н.,
професора; Семіва А.Р. ученого
секретаря
Університету, к.філол.н., доцента з доповіддю «Про затвердження положень, що
регламентують роботу Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити:
– «Положення про організацію науково-дослідної діяльності»;
– «Положення про наукові школи ДВНЗ «Університет банківської справи»»;
– «Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату»;
– «Положення про ректорат ДВНЗ «Університет банківської справи»».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
8. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про рекомендацію до
поширення через мережу Інтернет видання "Вісник Університету банківської
справи"».
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати до друку та до поширення через мережу Інтернет другий
номер збірника наукових праць «Вісник Університету банківської справи» за 2015
р.
2. Забезпечити підготовку матеріалів першого та другого номерів збірника
наукових праць «Вісник Університету банківської справи» за 2015 р. для
розміщення на офіційному сайті видання.
До 15.12.2015
І. В. Тяжкороб, І. В. Мазінг
3. Забезпечити допомогу редакційній колегії «Вісника Університету
банківської справи» з технічного обслуговування та регулярного наповнення
офіційного сайту видання (за електронною адресою: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/)
матеріалами нових випусків по мірі їх виходу з друку. Вивчити питання про
можливість виконання обов’язків технічного секретаря «Вісника Університету
банківської справи» науково-педагогічними працівниками Львівського навчально-
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наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за рахунок
індивідуального педагогічного навантаження.
Протягом року
М. А. Вознюк
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.

9. СЛУХАЛИ: Голуб Г.Г. заступника директора Львівського навчальнонаукового інституту Університету к.е.н., доцента; Вядрову І.М. заступника
директора Харківського навчально-наукового інституту Університету к.е.н.,
доцента з доповіддю «Про затвердження акредитаційних справ».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити акредитаційну справу Львівського навчально-наукового
інституту для проведення повторної акредитації спеціальностей 6.030502
(8.03050201) «Економічна кібернетика».
2. Затвердити акредитаційну справу Харківського навчально-наукового
інституту для проведення акредитації спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і
кредит», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050901 «Облік і аудит».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
10. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про застосування
змішаних форм навчання».
УХВАЛИЛИ:
1. Для ліцензованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти усіх ступенів вищої освіти (відповідно до п. 2
частини 2 статті 32, статті 49 Закону України «Про вищу освіту», а також
враховуючи відповідний кадровий потенціал та системотехнічне
забезпечення):
- запровадити в Університеті змішані форми навчання, зокрема очнодистанційну, заочно-дистанційну тощо;
- використовувати технології дистанційного навчання в освітньому процесі.
25.11.2015
Вознюк М.А., Дмитренко М.Г., Костирко Р.О.,
Самородов Б.В., Голуб Г.Г., Вядрова І.М.,
Пантелеєва Н.М., Тривайло А.Ю., Подчесова В.Ю.,
Швидка О.Б., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Карбівничий І.В. Лютова Г.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.
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11. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи
Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про
затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня
освітньої підготовки кадрів до вимог ОПП та присудження їм ступенів вищої
освіти («бакалавр», «спеціаліст» «магістр») в ДВНЗ «Університет банківської
справи» на 2016 рік».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності
рівня освітньої підготовки кадрів до вимог ОПП та присудження їм
ступенів вищої освіти («бакалавр», «спеціаліст» «магістр») в ДВНЗ
«Університет банківської справи» на 2016 рік (список додається)
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.

-

-

-

-

12. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового
інституту Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження складу
редакційної колегії електронного збірника наукових праць студентів, аспірантів та
молодих вчених «Молодіжний науковий диспут»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити склад редакційної колегії електронного збірника наукових
праць студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодіжний науковий диспут»:
Самородов Б.В., д.е.н., професор, директор Харківського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» – голова редакційної колегії;
Мусієнко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» –
заступник голови редакційної колегії;
Маслова А.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» –
відповідальний секретар редакційної колегії;
Члени редакційної колегії:
Волохата В.Є., к.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
Замула А.О., к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
Гадецька С.В., к.ф.-м.н, доцент, завідувач кафедри вищої математики
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської
справи»;
Іващенко М.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
Ісаян Г.М., ст. викладач кафедри фінансів Харківського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 4 від 25.11.2015
Стор. 13 з 13
Примірник контрольний

- Малахов В.А., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Харківського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Малихіна Я.А. д.п.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
- Семенченко Т.О., к.п.н., доцент кафедри іноземних мов Харківського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Торяник Ж.І., к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської
справи»;
- Біляченко О.Л., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської
справи»;
- Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи Черкаського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Ребрик Ю.С., к.е.н., доцент кафедри банківської справи Черкаського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Гасюк М.О., к.е.н., викладач кафедри банківської справи Львівського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Миколишин М.М., к.е.н., викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної
безпеки Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
- Вагнер І.М., к.е.н., викладач кафедри обліку і аудиту Львівського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Безштанько Д.В., к.е.н., н.с. науково-дослідного центру ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
- Підвисоцька Л.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Слав’юк Н.Р., к.е.н., доцент, кафедри фінансів і кредиту Інституту банківських
технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 36.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

