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Робота колективу Харківського інституту банківської справи Університету 

банківської справи (м. Київ) Національного банку України у 2014/2015 н.р. була 

спрямована подальше виконання ключових положень Концепцій інноваційного 

розвитку Університету банківської справи Національного банку України (м. 

Київ) на 2010-2020 роки, Стратегій розвитку УБС НБУ до 2017 року та 

Основних завдань УБС НБУ на 2014/2015 н.р., виконання організаційних 

заходів УБС з імплементації Закону України «Про вищу освіту», шляхом 

реалізацій інноваційних технологій та методів навчання заснованих на 

досягненнях науки, інформаційних та дистанційних систем освітньої 

діяльності, забезпечення професійної мобільності та конкурентоспроможності 

випускників. 

Основні здобутки інституту в звітному періоді: 

– пройдено акредитацію з галузі знань «Специфічні категорії» спеціальностей 

«Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності 8.18010016 

«Бізнес-адміністрування», з ліцензійним обсягом по 20 осіб; 

– пройдено ліцензування з підвищення кваліфікації фахівців фінансово 

кредитних установ, з ліцензійним обсягом – 350 осіб; 

– інтенсифіковано навчання з урахуванням доступності інформаційних ресурсів 

та розвитку інформаційних технологій з послідовним стимулюванням 

самостійної роботи студентів, при проведенні занять студенти використовують 

сучасні інформаційні технології та програмні продукти, а саме «ЛІГА:ЗАКОН», 

«MOODLE», «1С: БУХГАЛТЕРІЯ», «1С: Підприємство 8.2», «ІНФО-

БУХГАЛТЕР», «БИ-2», «Statgraphics» тощо; 

– підвищено ефективність практичних та семінарських занять зі спеціальностей 

«Управління фінансово-економічною безпекою» та «Бізнес-адміністрування» 

шляхом запровадження тренінгових технологій, вирішення проблемних 

ситуацій, залучення до навчального процесу провідних фахівців-практиків та 

керівників суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у сфері 

адміністративного менеджменту та фінансово-економічної безпеки, 

застосування елементів дистанційного навчання; 

– підготовлено навчально-методичне забезпечення з дисциплін нової 

спеціальності «Комп’ютерні науки», а саме сформовано навчально-методичні 

комплекси з усіх дисциплін І курсу та забезпечувалася підготовка і 

доопрацювання навчально-методичних матеріалів для ІІ курсу навчання; 

– продовжено навчальну практику студентів у середовищі дворівневої навчально-

тренувальної банківської системи сумісно з інститутами Університету: 

– розширено число замовників з урахуванням специфіки нових спеціальностей 

магістерських програм з укладанням угод про співпрацю: 

- спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою»: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», ПАТ «Харківська 

бісквітна фабрика», «Промислово-страхова компанія», ТОВ «НВЦ  переробки 

та зберігання зернових «Співдружність»; 

- спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»: ПАТ «Мегабанк», 

КП «Харківводоканал», КСП «Харківгорліфт», КП «Жилкомсервіс», КП 
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«Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації», ТОВ 

«Агенство з МСФЗ», ТОВ АФ «Фактор-Аудит»; 

– відкрито новий навчально-науковий центр на базі ПАТ «Мегабанк»; 

– розширено сфери застосування в навчальному процесі реального програмного 

забезпечення особливо в магістерській підготовці: 

- «БИ-2» використовується кафедрою банківської справи при проходженні 

навчальної практики студентів в середовищі дворівневої навчально-

тренувальної банківської системи та проведено заняття на теми: «Операції 

банків з обслуговування платіжного обороту» /«Безготівкові розрахунки по 

рахункам юридичних осіб» для студентів 3 та 4 курсів (6 занять); 

«Формування ресурсів банку» /«Порядок здійснення депозитних операцій з 

суб’єктами господарювання» для студентів 4 курсів (3 заняття); 

- «1С-Бухгалтерія 7.7.» використовується кафедрою обліку і аудиту при 

викладанні дисциплін «Організація бухгалтерського обліку», «Організація 

обліку та звітність банку», «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством», «Інформаційні системи в обліку і аудиті» та проведенні 

тренінгів; 

- «Парус-Підприємство» (версія 8.5.2) використовується кафедрою обліку і 

аудиту при вивченні дисципліни «Інформаційні системи в обліку і аудиті»; 

–  активно залучалися до участі у навчальному та позанавчальному процесі 

керівний склад та провідні фахівці банківських установ, підприємств, організацій, 

фірм тощо, а саме:  Управління Національного банку України в Харківській 

області; заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК»; директор ТОВ 

«Міжнародна консалтингова компанія «Фенікс»; заступник генерального директора 

з фінансів ЗАТ «Аерокосмоекологія України»; голова правління СК «Імідж»; 

заступник начальника відділу планування ДНВП «Комунар»; заступник директора 

ТОВ «Максимум»; головний державний ревізор-інспектор відділу організації 

перевірок фінансових установ Управління аудиту фінансових установ та валютного 

контролю Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної 

служби України; – фінансовий аналітик, трейдер компанії RoboForex та ін.; 

– проведено лекції для студентів денної форми навчання гостьовими лекторами з 

числа зарубіжних та вітчизняних науковців, фахівців з економіки у т.ч. в режимі 

on-line: професором, Машарським О.О., Балтійська міжнародна Академія (м. Рига, 

Латвія);  професором, Здзіславом Сокалом (Польща); професором, Гансом 

Реверсом (Німеччіна); професором, Еріхом Келлером (м. Гахенбург, Німеччина); 

–  продовжено практику викладання окремих базових дисциплін діючих 

навчальних планів іноземною мовою на всіх курсах (I-V) та напрямах підготовки 

і спеціальностях власними викладачами, а саме: протягом 2014/2015 н.р. 

іноземною мовою викладаються 15 дисциплін: Інформатика, Вища математика, 

Господарське законодавство (частково), Психологія підприємницької діяльності 

(частково), Мікроекономіка (частково), Фінанси підприємств (частково), 

Менеджмент (частково), Маркетинг, Міжнародна економіка, Банківська система 

(частково), Інвестування (частково), Фінансове право (частково), Фінансова 

стабільність банку: Управління банківськими ризиками (частково), Кредитний 

менеджмент (частково), Фінансова аналітика в банку (частково); 
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– продовжено практику виконання студентами дипломних робіт на замовлення 

роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т.ч. на іноземній мові 

(англійська). У 2015 році захищено 56 дипломних робіт на виробництві на базі: 

- навчально-наукового центру в Управлінні НБУ у Харківській області - 

7осіб; 

- Харківської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - 10 осіб; 

- Харківської філії обласного управління АТ «Ощадбанк» - 6 осіб; 

- Харківської філії ПАТ «Укрсоцбанк» - 6 осіб; 

- ПАТ «Мегабанк» - 9 осіб; 

- ДНВП «Об’єднання Комунар» - 13 осіб; 

- ТОВ «АФ «Агенство з МСФЗ» - 5 осіб. 

З них іноземною мовою на виробництві було захищене 11 дипломних 

робіт (20%): 6 – від кафедри банківської справи, 5 – від кафедри обліку і 

аудиту; 

– за програмою подвійного диплому у 2014/2015 н.р. навчалися 3 студенти;  

– розроблено та запроваджено у навчальний процес дистанційні курси для 

спеціальностей «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Бізнес-

адміністрування» з дисциплін І і ІІ семестрів та організовано управління ними: 

- спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою». З вересня 2014 року запроваджено у навчальний процес 10 

дистанційних курсів, у січні 2015 року було завершено розробку ще 11 

дистанційних курсів, які запроваджено у навчальний процес з лютого 2015 

року. Всього діючих дистанційних курсів – 21; 

- спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». З вересня 2014 року 

у навчальний процес було запроваджено 11 дистанційних курсів та розпочато 

управління ними, у січні 2015 р. було завершено розробку ще 12 дистанційних 

курсів, їх запроваджено у навчальний процес з лютого 2015 року. Всього 

діючих дистанційних курсів – 23; 

– проведено 47 вебінарів, 142 форуми і 40 чатів для студентів усіх форм навчання; 

– проведено роботу з оптимізації системи дистанційного навчання, а саме: 

- удосконалено 25 діючих дистанційних курсів для студентів перепідготовки; 

- впроваджено моніторинг активності викладачів та студентів у 

дистанційних курсах; 

- впроваджено елементи дистанційної технології навчання студентам 

екстернату; 

- проведено семінари для викладачів з питань: використання вебінарів та 

форумів у дистанційних курсах; практичні заняття з оцінювання роботи 

студентів у дистанційних курсах та ведення викладацьких електронних 

журналів; особливості використання в освітньому процесі змішаного 

(комбінованого) підходу для студентів денної форми навчання;  

- проведено експеримент із застосування дистанційних технологій для 

студентів-магістрів 5-го курсу денної форми навчання факультетів 

банківської справи та економічного. 53 студентам для організації самостійної 

та індивідуальної роботи був запропонований дистанційний курс «Проектне 

фінансування»; 15 студентам – дистанційні курси «Статистика фінансового 
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ринку» та «Управління проектами». Результати експерименту обговорені на 

Вченій раді і запропоновані для подальшого використання у т.ч. з інших 

дисциплін та XXIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(MicroCAD-2015), що відбулася на базі НТУ «ХПІ» у травні 2015 р.; 

- розроблено технологію проведення on-line практичних занять у формі 

вебінарів, з використанням хмарної технології GoogleDocs; 

– розширено і удосконалено діяльність факультету підвищення кваліфікації та 

перепідготовки, а саме: 

– проведено навчання спеціалістів відділів (секторів) захисту інформації 

центрів інформатизації територіальних управлінь НБУ за програмами 

підвищення кваліфікації: «Мережеві технології: маршрутизація та комутація» 

(І, II етапи), «Безпека комп’ютерних мереж»; 

– оновлено професійні програми підвищення кваліфікації державних 

службовців – фахівців системи Національного банку України за напрямом 1501 

«Державне управління: 

- підвищення кваліфікації державних службовців (спеціалістів (касирів) 

відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь НБУ); 

- підвищення кваліфікації державних службовців (спеціалістів-економістів) 

відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь НБУ; 

- підвищення кваліфікації державних службовців – спеціалістів відділів 

перевезення цінностей та організації інкасації, які зайняті організацією цієї 

операції та контролем за її здійсненням в територіальних управліннях НБУ; 

– укладено договори з керівництвом Філії – Харківське обласне управління 

АТ «Ощадбанк» про навчання працівників, які працюють з готівковою 

іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності 

та платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків (охоплено 36 осіб); 

– розроблено пропозиції і розповсюджуються рекламні матеріали щодо 

використання дистанційних технологій для підвищення кваліфікації 

банківських працівників за ліцензованими напрямами діяльності факультету 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– опрацювується питання взаємодії  з ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «БАНК 

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» щодо навчання працівників банку, які працюють з 

готівковою іноземною валютою, у т.ч. з використанням дистанційних технологій; 

– навчання студентів перепідготовки усіх років навчання повністю 

управляється викладачами з використанням 67 дистанційних курсів.  

– підвищено кваліфікацію: 

- 2 викладачів кафедри обліку і аудиту під сертифікацію «1С: 

Професіонал», які отримали сертифікати, що офіційно підтверджують 

високу кваліфікацію, досвід і навички роботи з комп’ютерною програмою 

«1С: Підприємство 8.2», кваліфікацію дозволяє проводити курси з 

бухгалтерського, оперативного торгово-складського обліку та розрахунку 

заробітної плати для студентів та сторонніх слухачів на платній основі; 
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- 8 викладачів інституту удосконалили на курсах рівень володіння 
іноземною мовою (англійська), за результатами навчання отримали 
сертифікати Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 
3) (Business Preliminary) (рівень володіння В1); Business English Level 2 
Certificate in ESOL International (Business Vantage – Grade A) Council of 
Europe Level C1 (рівень  володіння C1). 

– розпочато роботу курсів для студентів на платній основі з: 
- поглиблення базового рівня знань з англійської мови; 
- вивчення другої іноземної мови (німецької); 
- поглибленого вивчення окремих тем алгебри та початків аналізу; 
- вивчення комп’ютерної програми «1С: Підприємство» (версії 7.7 та 8.2); 

– активізовано профорієнтаційну діяльність: організовано та проведено на базі 
ХІБС Зимову, Весняну та Літню школи для учнів 10-11 класів з підвищення 
фінансової грамотності; методичні семінари для вчителів ЗОШ районів 
Харківської області з інноваційних технологій навчання для залучення вчителів до 
профорієнтаційної діяльності та поширення інформації про інститут; проведено 
профорієнтаційну роботу: в фінансово-кредитних установах м. Харкова і 
Харківської області; проведено виїзні заняття для учнів 10-11 класів ЗОШ районів 
Харківської області з підвищення фінансової грамотності в межах засідань 
Районних рад старшокласників та екскурсії учнів до м. Харкова та Інституту; 

 проведено на базі інституту другий етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа” (студент 
інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І 
ступеня МОНУ);  

  проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та 
студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», у 
роботі якої взяли участь 331 студент з 22 вищих навчальних закладів, 6 з яких –  
іноземні вищі навчальні заклади; 

  виконувалися 9 НДР, серед яких 2 НДР за Єдиним тематичним планом 
наукових досліджень НБУ, 2 НДР на замовлення підприємств і фінансових 
установ, 2 ініціативних НДР, 3 НДР  у рамках договорів про співпрацю; 

 опубліковано 12 монографій, 4 підручники та 10 навчальних посібників 
рекомендованих до видання Вченою  радою УБС, 178 наукових статей; 

 підвищено якісний рівень педагогічного персоналу шляхом захисту  
викладачами інституту 3 докторських дисертацій; 

 взято участь науково-педагогічними працівниками інституту в 82 наукових 
конференціях; 

 забезпечено участь 342 студентів в 48 наукових конференціях; 

 отримано 3 дипломи І ступеня, 3 дипломи ІІ ступеня, 3 дипломи  ІІІ ступеня 
на міжнародних конкурсах, 2 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня, 5 
дипломів  ІІІ ступеня на конкурсах  Всеукраїнського рівня, 1 диплом І ступеня, 
1 диплом ІІ ступеня, 1 диплом І ступеня та 1 диплом ІІІ ступеня на 
регіональних конкурсах; 

 забезпечено стажування викладачів інституту в Університеті прикладних 
наук Федерального банку, участь у семінарі в рамках стажування, участь у 
Міжнародній інтернет-конференції і вебінарі; 
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 подано 5 колективних та індивідуальних грантових заявок для участі в 
проектах: від Foundation Banque de France for Economic Research Національного 
банку Франції, Європейського Союзу ім. Жана Моне (Erasmus+), від 
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, 
Міжнародного агентства з розвитку культури, освіти на науки (IADCES); 

 опубліковано науково-педагогічними працівниками інституту 51 статтю у 
міжнародних виданнях; 

 забезпечено участь студентів у міжнародних заходах (за межами України) у: 
практичному навчанні за 3 закордонними програмами, семінарі та конференціях; 

 організовано навчання у рамках програми «Два дипломи» на 2015/2016 н.р. 
2-х студентів: у Вищій школі менеджменту (м. Барселона, Іспанія); у Вищій 
школі бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). 

Навчальною діяльністю у 2014/2015 н.р. станом на 01.10.2014 року було 

охоплено 892 студента (станом на 01.10.2013 року було 917 студента), з них за 

денною формою 740 осіб (83%), заочною та екстернатною 83 особи (9,3%), 

перепідготовкою 69 осіб (7,7%). За рахунок фінансування НБУ навчалося 373 

осіб (41,8%), за іншими джерелами фінансування – 519 (58,2%). Протягом 

трьох навчальних років у кількості студентів не відбувалося значних коливань 

(табл. 1). 
Таблиця 1 

 

Контингент студентів ХІБС УБС НБУ 
 

Форми навчання 

Кількість осіб 

станом на 

1.10.2012 

станом на 

1.10.2013 

станом на 

1.10.2014 

Денна  715 742 740 

Заочна, екстернатна 78 86 83 

Перепідготовка 104 89 69 

Всього 897 917 892 

 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» навчалося 544 осіб, за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 69 осіб, освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» – 279 осіб (табл. 2). 

Таблиця 2 

Чисельність студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Кількість осіб 

денна заочна 

Бакалавр 498 46 

Спеціаліст (перепідготовка) - 69 

Магістр 242 37 

Всього  740 152 
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Чисельність студентів, що навчалися за професійним спрямуванням 

«Банківська справа» на 01.10.2014 року становить 567 осіб, «Фінанси» – 128 

осіб, «Облік і аудит» – 119 осіб, «Бізнес-адміністрування» – 27 осіб, 

«Управління фінансово-економічною безпекою» – 36 осіб, «Комп’ютерні 

науки» – 15 осіб (цей напрям підготовки функціонує з 2014/2015 н.р.) (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Чисельність студентів за професійним спрямуванням 

 

Професійне спрямування 

Кількість, осіб 

станом на 

01.10.2012 

станом на 

01.10.2013 

станом на 

01.10.2014 

Банківська справа 643 626 567 

Фінанси  131 131 128 

Облік і аудит 123 120 119 

Бізнес-адміністрування - 20 27 

Управління фінансово-економічною 

безпекою 

- 20 36 

Комп’ютерні науки - - 15 

Всього  897 917 892 

 

Навчальний процес забезпечували 93 науково-педагогічні працівники, з 

них штатних – 86 особа (92,5%), за зовнішнім сумісництвом 7 осіб (7,5%). 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників інституту склав 75,3 

% (70,2 % у 2013/2014 н.р.), з них докторів наук, професорів – 14,3 % (9,5 % у 

2013/2014 н.р.), кандидатів наук, доцентів – 85,7 % (60,7 % у 2013/2014 н.р.). У 

2014-2015 н.р. якісний склад науково-педагогічних працівників суттєво 

покращився за рахунок внутрішніх резервів (додаток 2). 

У 2015/2016 н.р. передбачено покращення якісного складу  науково-

педагогічних працівників за рахунок захисту кандидатських дисертацій – 5 

викладачів, докторських – 2 викладача; отримання вченого звання доцента – 3 

викладача, отримання вченого звання професора – 2 викладача. 

У 2014/2015 н.р. отримали дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» 124 особи, у тому числі за денною формою навчання 110 осіб 

(88,7%), за заочною – 14 осіб (11,3%) та 5 студентів екстернату за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Планується здійснити випуск за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 129 осіб, у тому числі за денною формою 

навчання 107 (100%) осіб та перший випуск  за освітнім ступенем магістра за 

денною формою навчання за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» у 

кількості 15 осіб. 

Кількість студентів ОКР «магістр», які отримали диплом з відзнакою 

становить 41 особа, представлена у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Кількість студентів за ОКР «магістр», які отримали диплом з 

відзнакою 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Банківська 

справа 

Фінанси і 

кредит 
Облік і аудит УФЕБ БА 

денна заочна денна заочна денна заочна денна денна 

Магістр 19 1 7 - 10 - 4 - 

   

Таблиця 5 

Кількість студентів за ОКР «бакалавр», яким планується отримати 

диплом з відзнакою 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Банківська справа 
Фінанси і 

кредит 
Облік і аудит 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Бакалавр 14 - 1 - 2 - 

 

Результати захисту дипломних робіт  студентів ОКР «магістр» та ОКР 

«спеціаліст» свідчать, що в цілому показники успішності знаходились у межах 

нормативних (табл. 6-10): 
 

Факультет банківської справи 

Таблиця 6 

Спеціальність «Банківська справа» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Денна 

форма 

Заочна 

форма  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Магістр 94,3 78,6 100 100 

 

Економічний факультет 

Таблиця 7 
 

Спеціальність «Фінанси і кредит» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 100,0 100 

 

Таблиця 8 

Спеціальність «Облік і аудит» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 84,2 100,0 
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Таблиця 9 

Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 100 100,0 

 

Таблиця 10 

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Спеціаліст 97,2 100,0 

 

Мотивацією до активної навчальної і наукової діяльності студентів 

залишаються на сьогодні іменні стипендії, які надаються Кабінетом Міністрів 

України – 1, Національним банком України – 12, Університетом банківської 

справи НБУ – 6, банківськими установами Харківського регіону – 29, 

академічна стипендія імені М.С. Грушевського – 2. Так, матеріальна підтримка 

творчо обдарованої молоді здійснювалася шляхом надання 50 іменних 

стипендій. 

Протягом 2014/2015 н.р. проведені контрольні зрізи знань з 70 

дисципліни, які показали наявність міцних знань у студентів (додаток 3). 

Підвищення педагогічної майстерності та наукової кваліфікації 

науково-педагогічних працівників (НПП) у звітному періоді відбувалося через 

налагоджену систему заходів, що діє в інституті, 82 НПП інституту 

неодноразово і за різними формами підвищили кваліфікацію, що складає 95% 

(у 2013/2014 н.р. – 79%) від загальної кількості штатних НПП. 

Основною і пріоритетною формою підвищення кваліфікації є стажування. 

У 2014/2015 н.р. пройшли стажування 6 викладачів. З них:  2 – у Харківському 

відділенні № 9 ПАТ «Універсал банк», 1 – у Генеральному економічному 

департаменті Національного банку України, 3 – в організаціях та установах 

міста (ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ», ТОВ «Агентство з Міжнародних 

стандартів фінансової звітності»). 

На курсах підвищення кваліфікації навчалися 10 викладачів. Навчання 

проходило у ДП «ГНМЦ НДІ промислової безпеки та охорони праці (на базі 

Харківського навчально-методичного центру ТОВ «Тиск Плюс») за програмою 

для викладачів з охорони праці, Київському інституті державного управління у 

сфері цивільного захисту (дистанційна форма навчання) для викладачів 

навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, Харківській державній 

академії фізичної культури за програмою «Підвищення кваліфікації тренера-

викладача з волейболу», Харківському ТОВ «Впроваджувальний Центр «1С-

Рарус Харків» (сертифікований курс «Використання «1С: Підприємство 8», 

пройшли тестування і отримали сертифікат «1С-Професіонал»), у ПВНЗ 

«Міжнародний університет фінансів» – дистанційний курс навчання за 

напрямом «Інвестування, інвестиційний аналіз». 
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66 викладачів пройшли навчання на семінарах, тренінгах, практикумах , із 
них: 13 викладачів взяли участь у 10 науково-практичних семінарах, практикумах, 
тренінгах, нарадах та навчально-методичних конференціях,  які відбулися за 
межами інституту та організаторами яких були: Управління НБУ в Харківській 
області, Університет банківської справи НБУ, Міжнародний технологічний 
університет «Миколаївська політехніка», Київський Інститут вищої освіти НАПН 
України, Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська мережа практикумів 
ЛІГА: ЗАКОН, Київський ПНВП «Школа адміністративного управління Зіміної», 
Київська школа економіки, Київський  Тренінг-центр «Технології, Економіка та 
Менеджмент», ТОВ «Бізнес Освітній Альянс»; 53 викладачі неодноразово взяли 
участь у тематичних семінарах-тренінгах, які проводилися у  межах постійно 
діючого семінару ХІБС з підвищення педагогічної майстерності викладачів за 
темами: «Інноваційні технології навчання у ВНЗ. Навчальні заняття із 
застосуванням випереджаючих методів навчання», «Застосування технології 
дистанційного навчання для студентів, що навчаються за індивідуальним 
графіком», «Застосування технології дистанційного навчання при проведенні 
практичних занять в режимі on-line». Проведено семінар-практикум щодо 
розробки стратегічного плану, спрямованого на розвиток платних послуг. 

 

Підвищення кваліфікації викладачів у 2014-2015 н.р. 

          (кількість осіб) 

Кафедра Стажування 
Курси підвищення 

кваліфікації 

Семінари, тренінги, 

практикуми 

 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

1. Банківської справи  3   14 16 

2. Обліку і аудиту 2 1 1 5 7 6 

3. Фінансів та 

економічної безпеки 
 2 2 1 9 10 

4. Менеджменту та 

бізнесу 
 -  - 2 4 

5. Економічної теорії 2 -  - 3 9 

6. Вищої математики   3 -  - 2 5 

7. Інформаційних 

технологій 

2 - 
1 2 2 6 

8. Соціально-

гуманітарних дисциплін 

1 - 
3 2 6 7 

9. Іноземних мов 3 -  - 8 3 

Всього 13 6 7 10 53 66 

 
Факультет підвищення кваліфікації банківських працівників у 

2014/2015 н. р. провів 20 заходів, у яких взяли участь 349 осіб, серед яких 194 – 
спеціалісти Національного банку України, 154 – фахівці банківських установ, 1 
– працівник Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. 

Підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку 
України проводилося відповідно до Програм навчання працівників системи 
Національного банку України та банків України у 2014 р. та 2015 рік.  

За звітний період проведено 11 заходів, у яких взяли участь 194 особи, у 
т.ч. за напрямками: 
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 навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації касирів 
відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь 
Національного банку України (63 слухачі); 

 навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 
економістів відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних 
управлінь Національного банку України (24 слухачі); 

 підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв відділів перевезення 
цінностей та організації інкасації за тематичним напрямом “Організація роботи 
з перевезення цінностей в системі Національного банку України” – 4 заходи (79 
слухачів); 

 підвищення кваліфікації спеціалістів відділів (секторів) захисту інформації 
центрів інформатизації територіальних управлінь Національного банку України за 
програмами «Мережеві технології: маршрутизація та комутація» (І та  IІ етапи,) та  
«Безпека комп’ютерних мереж» – 3 заходи (29 слухачів). 

Проведено 9 семінарів підвищення кваліфікації фахівців банківських установ: 

 для працівників підрозділів інкасації банківських установ  на тему 
“Організація роботи з перевезення валютних  цінностей та інкасації” – 5 заходів 
(106 слухачів); 

 навчання працівників, які працюють з готівковою іноземною валютою 
та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності 
банкнот іноземних держав і дорожніх чеків 4 заходи (48 слухачів). 

До проведення занять з підвищення кваліфікації фахівців системи НБУ та 
банківських установ залучалися висококваліфіковані фахівці центрального 
апарату НБУ, Управління НБУ в Харківській області, викладачі ХІБС та інших 
навчальних закладів. 

Підготовка навчально-методичного забезпечення мала комплексний 
характер і була спрямована, перш за все, на розробку навчально-методичного 
забезпечення дисциплін напряму підготовки «Комп’ютерні науки», навчально-
методичних посібників для організації самостійної та індивідуальної роботи 
студентів, опорних конспектів лекцій у паперовому та електронному вигляді, 
дистанційних курсів у програмній оболонці MOODLE для спеціальностей 
«Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою», 
галузі знань 1801 «Специфічні категорії», а також виконувалися сумісні 
розробки з інститутами УБС НБУ. 

За 2014/2015 н.р. підготовлено 662 методичні розробки, що є на рівні 
2013/2014 н.р. Результати методичної роботи (у порівнянні з 2012/2013 н.р. та 
2013/2014 н.р.) представлено у додатках 4-6. Основна увага приділялася якості 
методичних розробок; підготовці дистанційних курсів (трудомістка робота), 
навчальних посібників для самостійної роботи студентів, опорних конспектів 
лекцій. 

Всього по інституту студентами використовувалося у навчальному 
процесі понад 2000 методичних розробок, підготовлених викладачами за 
останні 3 роки, які були видані, а також створені на електронних носіях та  
розміщені в електронній бібліотеці інституту (додатки 4-6). 

З метою обміну досвідом та впровадження сучасних педагогічних 
технологій у навчальний як досвідченими, так і молодими викладачами, 
проведено 10 відкритих занять. 
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Науково-дослідна робота інституту протягом 2014/2015 навчального 
року була скерована реалізацію основних засад Концепції наукової школи 
«Банківництво в системі сталого економічного розвитку», формування нових 
наукових напрямів і шкіл. 

Головними напрямками наукових досліджень були науково-дослідні 
роботи присвячені стабільності та стійкості економічних систем, вивченню 
процесів розвитку та регулювання банківського та реального секторів 
економіки. В Інституті виконувалось 9 науково-дослідних робіт, серед яких:  

Науково-дослідні роботи за Єдиним тематичним планом наукових 
досліджень НБУ – 2; 

Науково-дослідні роботи на замовлення – 2; 
Ініціативні науково-дослідні роботи – 2; 
Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 3. 
Протягом 2014-2015 н.р. викладачами інституту отримано 4 охоронних 

документи: 3 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні 
програми і 1 патент на корисну модель.  

Опубліковано 12 монографій, 4 підручники і 10 посібників, які 
рекомендовані Вченою радою Університету банківської справи НБУ. 

Завершено запланований обсяг робіт ще над 17 монографіями і 20 
посібниками. 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників протягом 
2012/2013 – 2014/2015 навчальних років  на 1 науково-педагогічного 
працівника складала (рис.1): 

 

 

Рисунок 1. Публікація монографій, підручників, посібників, практикумів у 

розрахунку на 1 НПП Інституту. 
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Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького 

складу знаходять своє відбиття в публікаціях різних наукових фахових видань.  

Протягом 2014/2015 н.р. викладачами видано 178 наукових статей 

загальним обсягом 94,3 друкованих аркушів у тому числі 95 статей у фахових 

виданнях, 51 стаття – у міжнародних виданнях та здано до друку 26 статей 

загальним обсягом 27,0 друкованих аркушів. 

 

 

Рисунок 2. Публікація статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях 

у розрахунку на 1 НПП Інституту 

 

Надруковано збірник наукових праць інституту «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» №2(17) (2014 р.),  підготовлено до 

друку №1(18) (2015 р.). Забезпечено формування Вісника УБС НБУ №1(22) 

(2015 р.)  та №2 (23) (2015 р.). Збірник наукових праць інституту «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» протягом року включено до 

2 міжнародних інформаційних наукометричних баз даних. Триває  підготовча 

робота щодо включення Збірника до інших наукометричних баз, розіслано 

запрошення міжнародним колегам, які мають середній та вищий індекс 

цитування, для включення в редколегію збірника. З метою підвищення 

популярності Збірника сформовано міжнародний склад редакційної ради. 

Забезпечено якісне внутрішнє перехресне рецензування статей, створено веб-

ресурс (в тому числі англомовний та російськомовний), на якому представлена 

повна інформація про журнал, забезпечено представлення повних текстів 

статей у відкритому доступі, запроваджено функціонування збірнику на 

платформі Open Journal Systems. Ведеться робота з наповнення інституційного 

депозитарію. З метою вирішення питань щодо ідентифікації наукових робіт 

організовано та проведено семінар «Системи ідентифікації вчених: цифровий 

доступ до історії публікацій». 
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У вересні 2014 року в інституті проведена ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики». Підготовлено збірник тез доповідей на електронному носії: 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІI 

Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). В 

конференції взяли участь 112 науковці з 43 вищих навчальних закладів, 

організацій та фінансових установ, в т.ч. 7 науковців з інших країн.  

В травні 2015 року відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Інформаційна та економічна безпека», за результатами якої 

підготовлено збірник тез доповідей, який розміщено на сайті інституту: 

Інформаційна та економічна безпека: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. 

інтернет-конференції – Х : ХІБС УБС НБУ, 2015. –  Назва з екрану. – Облік.-вид. 

арк. 14,8.         

Протягом 2014/2015 н.р. науково-педагогічних працівники  інституту 

взяли участь у 82 наукових конференціях з 160 доповідями. 10 науковців – у 

роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських і міжнародних 

студентських конкурсів. 

 

Рисунок  3. Участь в конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів у 

розрахунку на 1 НПП Інституту 

 

Протягом 2014/2015 рр. над кандидатськими дисертаціями працювало 4 

аспіранти без відриву від виробництва, 2 аспіранти з відривом від виробництва,  

8 викладачів, які відраховані, але продовжують дослідження. Один викладач 

навчається в докторантурі УБС, два викладачі працюють над докторською 

дисертацією поза докторантурою. Підвищено якість кадрового складу шляхом 

захисту 3 докторських дисертацій, отримано вченого звання доцента – 4 
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викладачами, виконано вимоги щодо отримання вченого звання доцента. 

Протягом 2015/2016 навчального року планують захист кандидатських 

дисертацій 4 викладачі, докторських – 1 викладач; отримати вчене звання 

доцента – 3 викладача, отримати вчене звання доцента – 1 викладач , професора 

– 1 викладач, 5 викладачів (Піскунов Р.О., Мірошник О.Ю., Швидка О.Б., 

Найпак Д.В., Малахов В.А.) – виконати вимого щодо отримання вченого звання 

доцента, 1 викладач (Вядрова І.М.) – професора. 

Провідними вченими інституту протягом навчального року було 

проопановано 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, надано 7 

експертних висновків дисертаційних досліджень, 38 відгуків на автореферати 

дисертацій, 36 рецензій наукових статей, 6 монографій, 10 навчальних 

посібників. 

Викладачі інституту взяли участь у 6 конкурсах. За результатами участі у 

Конкурсі на здобуття стипендії Харківської обласної державної адміністрації 

отримано перемогу в номінації «Економіка» (кращій молодий науковець);  в 

конкурсі «Молода людина року» (міський етап) переможцями стали: викладачі 

за номінаціями «Наукова діяльність», «Діяльність у невиробничій сфері». 

Провідні науковці інституту протягом навчального року отримали такі 

нагороди: Бронзовий пам’ятний знак «Національний банк України», Почесна 

грамота Харківського банківського союзу, Почесна грамота Харківської 

обласної державної адміністрації, 2 Дипломи Міського голови з питань сім’ї, 

молоді та спорту. 

Науково-дослідна робота студентів є однією з важливих і необхідних 

складових підготовки висококваліфікованих фахівців, а саме: участь у 

щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях, олімпіадах, 

круглих столах, професійних конкурсах та конкурсах студентських наукових 

робіт, які проводилися на базі навчального закладу. У квітні 2015 року 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту 

проведено другий тур  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності “Банківська справа”, студент інституту та його науковий 

керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОНУ. Науковці 

інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових 

робіт. За підсумками конкурсу проведена Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів «Наукові дослідження молоді  з 

проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 331 студент з 22 

вищих навчальних закладів, 6 з яких – іноземні вищі навчальні заклади. За 

підсумками конференції підготовлено збірник наукових статей на 

електронному носії: Наукові дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та 

студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.  – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  –  

Облік.-вид. арк. 57,3. 

Протягом навчального року студенти інституту взяли активну участь у 5 

Міжнародних, 26 всеукраїнських, 6 регіональних, 3 університетських 

конкурсах. 
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Серед інститутів Університету банківської справи Національного банку 

України (м. Київ) кількість студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 

протягом 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 навчальних років склала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Кількість переможців Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в розрізі 

інститутів Університету 

 

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів, сприяння розвитку 

наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності 

студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи в інститут з 2001 

року діє студентське наукове товариство, яке об’єднує 8 наукових студентських 

клубів (понад 200 студентів різних курсів і спеціальностей). Основні завдання 

СНТ реалізуються через виконання цілей, поставлених перед студентськими 

науковими клубами відповідно до їх фахового спрямування. З цього року  

Студентське наукове товариство інституту є складовою Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. 

Для розвитку інтелектуального та наукового потенціалу обдарованої 

студентської молоді для студентів-перможців Всеукраїнських конкурсів в УБС 

НБУ започатковано щорічне проведення літніх шкіл. Цього року 10 кращих 

студентів інституту планують взяти участь у заходах Літньої школи на базі 

Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ. 

Порівняльний аналіз щодо результатів наукової діяльності ХІБС за   

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 н.р. наведено у додатку 7. 
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За результатами участі НПП в міжнародних наукових заходах протягом 

2014/2015 н.р кваліфікацію підвищили 3 науково-педагогічних працівники 

ХІБС шляхом участі у стажуванні в Університеті прикладних наук 

Федерального банку, участі у семінарі в рамках стажування, участі у 

Міжнародній інтернет-конференції і вебінарі. 

Опубліковано  51 стаття (в тому числі у зарубіжних виданнях Scopus – 5 

статей) та 39 тези доповідей та надано до друку 5 статей, а також опубліковано 

16 студентських наукових статей та 40 тез доповідей, підготовлено 27 наукових 

робіт для участі у міжнародних наукових конкурсах, за результатами яких 

отримано 8 дипломів переможців та 19 грамот.  
Протягом звітного періоду 6 студентів мали змогу взяти участь у 

міжнародних заходах: семінарі, організованому Банківським інститутом висока 
школа (м. Прага, Чеська Республіка) та в практичному навчанні у фінансових 
установах Чеської Республіки (м. Прага), в Національному банку Польщі (м. 
Варшава) та в Університеті  прикладних наук Федерального банку Німеччини 
(м. Гахенбург). 

В рамках програми «Два дипломи» на 2015/2016 навчальний рік 
організовано навчання 2 студентів: 1 студентка в Вищій школі менеджменту (м. 
Барселона, Іспанія) та 1 студент у Вищій школі бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). 

Порівняльний аналіз щодо результатів міжнародної діяльності ХІБС за  
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 н.р. наведено у додатку 8. 

В організації виховної роботи педагогічний колектив інституту 
керується, перш за все, основними принципами виховання: виховання особистості 
в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю 
студентів, поваги і розумної вимогливості до особистості, диференціації та 
індивідуалізації, безперервності і наступності, єдності педагогічних вимог 
навчального закладу, сім’ї і громадськості, народності, природовідповідності, 
культуровідповідності, гуманізму, демократизму, оптимістичного прогнозування 
та опори на позитивні якості студентів, системності і послідовності у вихованні. 

Реалізація цих принципів дозволяє постійно підвищувати якість та 
результативність виховної роботи в інституті, що наведено таблиці. 

Система виховної роботи в інституті орієнтована на індивідуальний 
підхід до виховання студентів, формування гармонічної особистості, створення 
умов для реалізації творчого потенціалу студентської молоді, на їх духовне, 
моральне, фізичне самовдосконалення 

Значна увага приділяється  профілактиці правопорушень серед студентів 
та прищепленню здорового способу життя: проводилися зустрічі студентів з 
наркологами, працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками. 
Завдяки цьому навчальному закладу вдається уникати випадків тяжких 
правопорушень та вживання наркотиків.  

Індивідуальні спостереження, опитування, тестування, анкетування, 
аналіз особових справ, індивідуальні бесіди, психологічні тренінги – це далеко 
не повний перелік форм індивідуальної роботи зі студентами. 

Особлива увага приділяється розвитку органів студентського 
самоврядування. Актуальні питання студентського життя розглядаються на 
засіданнях Вченої ради інституту та щомісячних нарадах за участю керівництва 
інституту. 
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Рада студентського самоврядування протягом року активно 
співпрацювала з молодіжними організаціями міста: 

1. Організація міжнародних волонтерських проектів у рамках 
Молодіжного центру Європейського співробітництва Планета ХХІ; 

2. Організація та проведення всіх заходів, акцій, які організовує 

Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»;  

3. Співпраця з Харківською молодіжною громадською організацією 

«Харківський центр волонтерів» та волонтерською організацією «Станція 

Харків».  

 

Показники результативності виховної  роботи 

 Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Кількість посадових осіб, до 

обов'язків яких входить конкретна 

відповідальність виховну роботу 

8 8 8 8 8 8 

2. Кількість клубів і гуртків за 

інтересами:  
8 8 9 9 7 7 

- у них студентів 150 210 220 220 220 220 

3. Кількість спортивних секцій: 7 6 6 6 6 6 

- у них студентів 160 160 167 168 170 170 

4 Кількість студентів, які отримали 

нагороди та дипломи на 

спортивних змаганнях:  

66 68 71 76 77  

- обласних 2 1 1 4 28 18 

- галузевих  62 66 70 72 47 8 

- державних  1 1 - - - - 

- міжнародних 1 - - - 2 - 

5. Кількість студентів, які отримали 

нагороди та дипломи на оглядах та 

конкурсах:  

      

- обласних 66 52 57 61 80 50 

- галузевих  23 27 33 32 16 12 

- державних  16 15 14 22 16 - 

- міжнародних 30 10 32 62 85 60 

8. Кількість відрахованих студентів, 

всього:  
28 25 34 19 15 3 

- в т.ч. за: академічну 

неуспішність, порушення 

дисципліни 

8 5 14 7 1 3 

9. Кількість студентів, які допустили 

порушення (всього)  
27 17 41 16 19 20 

в т.ч.        
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- дисциплінарних 27 17 41 16 19 20 

- правових - - - - - - 

 

Студенти інституту здійснюють підтримку вихованців Харківської 

загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами слуху, Харківської 

загальноосвітньої школи-інтернату №3 для дітей з вадами розумового розвитку, 

Чугуївського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ця 

підтримка виражається не тільки у організації святкових заходів до Дня 

Святого Миколая, Нового року, Дня захисту дітей, а й у щомісячній допомозі у 

вирішенні певних побутових проблем. 

Основним заходом, який проходить за ініціативою студентів 

Університету і направлений на вирішення певних соціальних проблем є 

Аукціон надій. В цьому році аукціон проходив під гаслом «Рухаюсь-живу!», а 

метою проведення було збір коштів для придбання динамічних параподіумів 

для реабілітації хворих в Українському науково-дослідному інституті 

протезування та відновлення працездатності. 

 Студенти напрацювали нові форми по організації заходів і збору коштів 

для реалізації плану заходів Аукціону. 

Так під час цьогорічного Аукціону студентами інституту: 

– організувано і проведено танцювальні флеш-моби «Move good»; 

– розповсюджено інформацію про Аукціон через соціальні мережі 

«Фейсбук», «Вконтакті», «Мой мир» та інші, що популярні серед молоді; 

– проведено відкриті виховної години за участю представників 

громадських організацій, що займаються проблемами реабілітації (до 

міжнародного дня інвалідів); 

– організувано та проведено благодійні концерти художніх колективів 

ХІБС на підприємствах, організаціях, банківських установах. 

На благодійні торги в рамках Аукціону було виставлено 34 лоти, за які 

було зібрано пожертв від меценатів, спонсорів, партнерів, студентів, 

працівників – 89400 грн., лотерея – 8700 грн., разом під час проведення заходу 

було зібрано 98100 грн. 

Екологічне виховання спрямовано на формування екологічної культури як 

складової системи національного і громадянського виховання студентської 

молоді, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, 

екологічного мислення і свідомості, що грунтуються на відповідальному 

ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Основні заходи з 

цього напрямку реалізуються в рамках реалізації заходів передбачених 

Глобальним договором. Згідно принципами Глобального договору 7-9 

«Навколишнє середовище» у травні проводилася Акція «Посади своє дерево». 

У рамках акції проведено день екологічної освіти в бібліотеці та організовано 

книжкову виставку: «Рослини – символи України» (до Дня охорони 

навколишнього середовища). Рішенням студентської ради розпочато роботу 

Центру екологічної інформації та культури, проведено літературний вечір у 

гуртожитку «Флора і фауна в календарно-обрядовій поезії» та  тиждень 

енергозбереження. 
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В академічних групах проведено тематичні виховні години: «Духовний 

чорнобиль породив Чорнобиль екологічний», «Здоров’я для всіх», «Водні 

ресурси – життєдайна сила». 

Фінансова грамотність населення, сприяє розвитку фінансової системи 

нашої країни та підвищенню розуміння, набуття навичок та впевненості, які 

дають змогу окремій людині приймати зважені рішення щодо ефективного 

управління власними фінансами та раціонально діяти відповідно до конкретних 

життєвих обставин. 

За період інформаційної кампанії з підвищення фінансової грамотності 

викладачами та студентами були проведені лекції-тренінги, ділові та рольові 

ігри, консультаційна робота серед цільових аудиторій: викладачів з економіки 

загальноосвітніх шкіл та школярів різних областей України (Дніпропетровська, 

Полтавська, Харківська тощо). Студенти-магістри інституту в межах 

педагогічної практики успішно проходять навчання з курсу «Фінансова 

грамотність» та мають можливість викладати дану дисципліну у навчальних 

закладах (середніх загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, сиротинцях. 

Протягом червня-серпня волонтерські групи з числа студентів-магістрів та 

викладачів інституту планують провести заходи з популяризації проекту 

«Фінансова грамотність» у шкільних літніх таборах, та літніх оздоровчих 

таборах Харкова і Харківської області. 

Естетичне виховання є одним з головних пріоритетів виховної роботи в 

інституті, адже створення належних умов для розвитку та задоволення 

культурних потреб студентів – надзвичайно важливе завдання для організаторів 

виховного процесу на всіх рівнях та органів студентського самоврядування. 

Не останню роль у цьому процесі відіграє колектив культурно-

мистецького центру, який активно залучає до роботи творчих гуртків все 

більшу кількість студентів. Робота якого спрямовується на організацію дозвілля 

студентської молоді. При молодіжному центрі працюють гуртки художньої 

творчості: хореографічні ансамблі «Контрасти» та «Комільфо», вокальний 

колектив «Мелос», команда КВК «Банкомат», театр вогню, центр благодійної 

допомоги «Милосердя», клуб «Журналіст». 

Культурно-мистецький центр ХІБС є не просто осередком творчого та 

духовного життя наших студентів і місцем їхнього дозвілля, а це справжня 

кузня талантів. Головна задача центру – сприяння всебічномму розвитку 

особистості, розкриття її творчого потенціалу впровадження естетичних засад у 

повсякденну діяльність і побут студентської молоді, формування   естетичного 

ставлення до моральної сторони життя суспільства. Це місце для молодих, 

творчих, креативних, яскравих та позитивних людей. Творчі колективи центру 

– хореографічні ансамблі “Контрасти”, “Комільфо”, театр вогню “Веста” і 

вокальний ансамбль “Мелос” – неодноразово ставали лауреатами 

всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Професіоналізм 

творчих колективів визнано на найвищому рівні.  

Так, за наказом Міністерства освіти і науки України у 2014 році 

вокальному ансамблю “Мелос” та театру вогню «Веста» присвоєно звання 

«Народний художній колектив». 
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 Підсумовуючи можна сказати, що існуюча в інституті система виховної 

роботи включає виховання в процесі усіх форм навчально-виховного процесу: 

лекцій, практичних занять, семінарів, ділових ігор, круглих столів, екскурсій, 

залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, позааудиторну 

виховну роботу на засадах самоврядування студентів, їх ініціативи, реалізації 

творчих здібностей, моральної самодовершеності. 

Фонд бібліотеки протягом звітного періоду поповнено на суму 191439,98 

грн. з них 150000,00 грн. – закупівля книг, та 41439,98 грн. передплата 

періодичних видань, фонд бібліотеки зріс на 4706 прим. У читальному залі 

збільшена кількість комп’ютерів (до 13) з доступом до мережі Інтернет. 

Ведеться робота з наповнення інституційного депозитарію розміщеного на 

сайті інституту. Репозитарій містить 277 документів (180 – статті викладачів). 

Для науково-педагогічного складу проведено семінар «Системи ідентифікації 

вчених: цифровий доступ до історії публікацій». На якому розглянуто питання 

створення та ефективного використання унікальних ідентифікаторів, таких як 

ORCID. Бібліотека приймає участь в проекті «Єдина картка читача бібліотек 

ВНЗ Харкова». Укладено договір з Укрпоштою щодо включення збірника 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» до «Каталогу 

передплати видань України». На перше півріччя 2015 року передплачено 7 

прим., дохід склав 541,80 грн. 

Закуплене та впроваджене програмне забезпечення вивчення іноземних 

мов на суму – 35621,00 грн., а саме:  «Echtes Deutsch – Живой Немецкий. 

"Бизнес, Образование, Карьера". Базовая электронная версия с дополнительной 

активацией»; «Business English on VOA – электронная версия "эконом". Бонусы 

– аудиотреки MP3 и тексты PDF»; «Многоязычный словарь "Информатика" 

Polyglossum 4»; «Англо-русско-английский словарь по телекоммуникациям и 

связи Polyglossum»; «Англо-русско-английский словарь по вычислительной 

технике Polyglossum». Впроваджено в експлуатацію програмне забезпечення 

«Електронний журнал». Придбано та введено в експлуатацію 3 телевізійні 

панелі на суму 33999,84 грн., 1 мультимедійний проектор у сумі 19926,00 грн.  

Проведено поточний ремонт в приміщеннях клубного блоку, навчально-

лабораторному корпусі та гуртожитку на суму 44429 грн. Розпочато 

будівництво спортивно-тренувальних майданчиків, виконано робіт на 

2 327545грн. Виконано роботи по оснащенню приміщень гуртожитку 

протипожежною сигналізацією на суму 1 199,505 тис. грн. 
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Додаток 1. 

Захист дипломних робіт на замовлення роботодавців у т.ч. іноземною мовою 
 

Навчальний рік Назва установ, підприємства, організації 

Кількість студентів, осіб 

Спеціаль-

ність 

«Банківська 

справа» 

Спеціаль-

ність 

«Фінанси і 

кредит» 

Спеціаль-

ність «Облік 

і аудит» 

2012-2013 

(випуск 2013 р.) 

Управління Національного банку України в 

Харківській обл. 
10 (у т.ч. 7 
іноземною) 

  

«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 9  6 

Північно-Східного комерційного 

макрорегіону (м.Харків) ПАО Укрсоцбанк 
10   

ДНВП «Об’єднання Комунар»   3 

Аудиторська фірма «Фінанси і аудит»   4 

Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку НАНУ 
 

7 (у.т. ч. 6 
іноземною) 

 

 Всього у 2012-2013 н.р. 29 
(у т.ч. 7 

іноземною) 

7 
(у т. ч. 6 

іноземною) 

13 

2013-2014 

(випуск 2014 р.) 

Управління Національного банку України в 

Харківській обл. 

9   

Харківська обласна дирекція «Райффайзен 

Банк Аваль» 

5 (у т.ч. 4 

іноземною) 

  

Харківське регіональне управління ПАТ 

«Дочірній банк Сбербанк Росії» 

8 (у т.ч. 2 

іноземною) 

  

Північно-Східний комерційний макрорегіон 

(м.Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» 

9   

Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку НАНУ 

 8  

Аудиторська фірма «Фінанси і аудит»   5 (у т.ч. 1 

іноземною) 

ДНВП «Об’єднання Комунар»   5 

ПАТ МЕГАБАНК   10 ( у т.ч. 2 

інозем.) 
 Всього у 2013-2014 н.р. 31 

(у т.ч. 6 

іноземною) 

8 20 
( у т.ч. 3 

іноземною) 
2014-2015 

(випуск 2015 р.) 

Управління Національного банку України в 

Харківській обл. 

7 (у т.ч. 3 

іноземною) 
  

Харківська обласна дирекція «Райффайзен 

Банк Аваль» 

10 (у т.ч. 3 

іноземною) 
  

Харківська філія обласного управління АТ 

«Ощадбанк» 

6   

ПАТ МЕГАБАНК   9 (у т.ч. 2 

іноземною) 

Харківська філія ПАТ «Укрсоцбанк» 6   

ТОВ Аудиторська фірма «Агенство з МСФЗ»   5 (у т.ч. 1 

іноземною) 
ДНВП «Об’єднання Комунар»  8 5 (у т.ч. 2 

іноземною) 

    
 Всього у 2014-2015 н.р. 29 

(у т.ч. 6 

іноземною) 

8 19 
( у т.ч. 5 

іноземною) 
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Додаток 2. 
 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2014/2015 н.р. 

(у порівняні з 2013/2014 н.р.) 

(кількість осіб) 

 

Кафедри 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 
в
сь

о
го

 п
о

 і
н

ст
и

ту
ту

 
Штатні працівники Зовнішні 

сумісники 

в
сь

о
го

 п
о

 і
н

ст
и

ту
ту

 

Штатні 
працівники 

Зовнішні 
сумісники 

в
сь

о
го

 
у тому числі: 

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

в
сь

о
го

 

у тому числі: 

д
о

к
то

р
, 

п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

.,
 д

о
ц

е
н

т
 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
е
н

я
 

д
о

к
то

р
, 

п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

.,
 д

о
ц

е
н

т
 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
е
н

я
 

д
о

к
то

р
, 

п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

.,
 д

о
ц

е
н

т
 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
е
н

я
 

д
о

к
то

р
, 

п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

.,
 д

о
ц

е
н

т
 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
е
н

я
 

1. Кафедра 

банківської 

справи 
22 19 1 13 5 3 1 2 - 19 19 1 14 4 - - - - 

2. Кафедра 

фінансів та 

економічної 

безпеки 

18 14 2 8 4 4 2 2 - 18 16 1 8 7 3 1 2 - 

3. Кафедра 

обліку і аудиту 
10 9 1 6 2 1 - 1 - 9 8 1 5 2 1 - 1 - 

4. Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

11 10 1 7 2 1 1 - - 10 10 1 7 2 - - - - 

5. Кафедра 

іноземних мов 
8 8 - 1 7 - - - - 9 8 - 3 5 1 - 1 - 

6. Кафедра вищої 

математики 
5 5 - 4 1 - - - - 6 6 - 6 - - - - - 

7. Кафедра 

економічної 

теорії 
7 7 - 5 2 - - - - 6 6 1 4 1 - - - - 

8. Кафедра 

менеджменту та 

бізнесу 
5 5 2 2 1 - - - - 5 5 2 2 1 - - - - 

9. Кафедра 

інформаційних 

технологій 
7 7 1 5 1 - - - - 10 8 2 5 1 2 - 2 - 

Всього  

за 2013-2014 н.р.: 
93 84 8 51 25 9 4 5 -          

Всього  

за 2014-2015 н.р. 
         93 86 9 54 23 7 1 6 - 
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Додаток 3 
 

Діагностика знань студентів у 2014-2015 н.р. 
 

Напрями підготовки 

та спеціальності 

Кількість 

перевіркових 

контрольних 

заходів 

У т.ч. по перевірці 

В
х
ід

н
о
го

 

Б
аз

о
в
о
го

 

З
ал

и
ш

к
о
в
о
го

 

З
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

и
 

р
ек

то
р
сь

к
и

х
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

и
х
 

р
о
б

іт
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 н

.р
. 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 н

.р
. 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 н

.р
. 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 н

.р
. 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 н

.р
. 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 н

.р
 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 н

.р
. 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 н

.р
 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 н

.р
. 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 н

.р
. 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 н

.р
. 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 н

.р
. 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 н

.р
. 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 н

.р
. 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 н

.р
. 

Банківська справа 15 9 20 - - 6 5 3 4 8 5 7 2 1 3 

Фінанси і кредит 21 17 15 6 6 6 5 4 3 8 5 4 2 2 2 

Облік і аудит 19 15 15 6 6 6 5 5 3 6 2 5 2 2 2 

Бізнес-

адмінінстування 
- - 6 - -  - -  - - 6 - - - 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

- - 7 - -  - -  - - 7 - - - 

Комп’ютерні науки - - 7 - - 5 - -  - - 2 - - - 

Всього 55 41 70 12 2 23 15 12 10 22 12 31 6 5 7 
 



28 

Додаток 4. 

Методичні розробки, підготовлені до видання в 2014/2015 н.р. 

(у порівнянні з 2012/2013 н.р. та 2013/2014 н.р.) 
 

№ 
з/п 

Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 
аркушів 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

1.  Навчальні та навчально-
методичні посібники для 
організації самостійної та 
індивідуальної роботи студентів 

25 25 39 126,0 127,2 154,0 

2.  Опорні конспекти лекцій 24 20 7 114,5 80,5 27,0 

3.  Практикуми 4 3 2 17,5 11,0 14,0 

4.  Збірники вправ і задач, тестових 
завдань, словники 

4 - 5 19,0 - 17,0 

5.  Методичні рекомендації до 
виконання курсових та  
дипломних робіт 

6 2 4 7,0 2,5 8,0 

6.  Методичні рекомендації до 
екзамену 

5 3 12 7,5 4,5 6,0 

7.  Магістерські програми 2 2 1 15,0 15,0 7,0 

8.  Програми навчальних 
дисциплін, практик, ДЕК 

62 95 31 31,0 48,0 28,0 

9.  Методичний вісник 1 1 1 5,0 5,0 5,0 

 Разом 136 151 102 348,5 294,7 286,0 
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Додаток 5 
 

Навчально-методичне забезпечення, підготовлене на паперових носіях 

у 2014/2015 н.р.  (у порівнянні з 2012/2013 н.р. та 2013/2014 н.р.) 
 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1.  Робочі програми навчальних 

дисциплін 
233 112 99 349,0 134,0 120,5 

2.  Конспекти лекцій 56 29 18 185,0 102,0 81,0 

3.  Екзаменаційні білети з 

дисциплін 
85 64 67 137,5 128,0 132,0 

4.  Методичні рекомендації і 

завдання до екзамену  
31 2 7 15 3,2 4,5 

5.  Завдання для модульного 

контролю знань  
77 37 46 51,0 21,0 42,5 

6.  Завдання до тестового контролю  69 33 34 69,0 24,0 21,8 

7.  Завдання до предметних 

олімпіад 
11 11 10 10,0 10,0 16,0 

8.  Комплексні контрольні роботи 52 7 26 52,0 10,5 39,0 

9.  Завдання до вступу в УБС 6 6 6 6,0 6,0 9,0 

 Разом 620 301 313 874,5 438,7 466,3 
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Додаток 6. 

Навчально-методичне забезпечення, підготовлене в  

електронному вигляді та на електронних носіях у 2014/2015 н.р.  

(у порівнянні з 2012/2013 н.р., 2013/2014 н.р.) 

 
№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1.  Дистанційні курси 28 33 28 140,0 165,0 140,0 

2.  

Навчально-методичні посібники 

для самостійної та 

індивідуальної роботи 

9 2 10 27,0 14,0 34,0 

3.  Опорні конспекти лекцій 5 3 10 19,0 10,5 30,5 

4.  Практикуми - 2 3 - 10,0 12,0 

5.  

Методичні рекомендації до 

проведення практичних, 

лабораторний і семінарських 

занять 

6 28 41 12,0 28,0 38,0 

6.  

Методичні рекомендації до 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

18 40 56 23,0 40,0 47,0 

7.  

Методичні рекомендації до 

написання курсових і 

дипломних робіт 

1 3 4 2,0 5,0 4,0 

8.  

Тестові завдання з дисциплін та 

їх розміщення  у програмі 

MOODLE 

12 12 19 9,0 3,6 5,5 

9.  
Методичні рекомендації до 

екзаменів 
- 7 7 - 3,5 7,0 

10.  
Презентації до навчальних 

дисциплін 
72 83 74 28,8 33,0 50,0 

 Разом 151 213 247 260,8 276,6 368,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 7 

ДЕТАЛІЗОВАНА 

інформація про результати наукової діяльності ХІБС УБС НБУ 

 

1. Підготовка та захист дисертацій 

 ХІБС 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Кількість НПП 

 

 

96 На 1 

НПП 

96 На 1 

НПП 

92 

 

На 1 

НПП 

92 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

Докторські  1 0,01 3 0,03 - - 4 0,04 3 0,03 3 0,03 

Кандидатські  7 0,07 19 0,2 2 0,02 14 0,15 - - 14 0,15 

 

2. Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 

 
                                     Кількість НПП ХІБС 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

96 На 1 НПП 92 На 1 НПП 91 На 1 НПП 

Монографії  13 0,14 19 0,21 12 0,13 

Підручники з грифом МОН* 1 0,01 3 0,03 4 0,04 

Навчальні посібники з грифом МОН* 6 0,06 8 0,09 6 0,07 

Навчальні практикуми, препринти з грифом МОН* 1 0,01 2 0,02 4 0,04 

Словники  1 0,01 0 0 0 0 

ВСЬОГО: 22 0,23 32 0,35 26 0,29 

 

* - з грифом МОН або рекомендовані Вченою Радою Університету банківської справи 
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3. Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                Кількість НПП 

 

ХІБС 
2012-2013 2013-2014  

96 на 1 НПП 92 на 1 НПП 91 на 1 НПП 

Загальна кількість публікацій наукових 

статей   

196 2,04 171 1,85 178 1,96 

в т.ч. у закордонних виданнях 24 0,25 46 0,5 51 0,56 

у виданнях SCOPUS 0 0 4 0,4 10 0,11 

Загальна кількість препринтів /  0 0 0 0 0 0 

в т.ч. у закордонних виданнях 0 0 0 0 0 0 

Загальна кількість публікацій тез 

доповідей 

125 1,3 164 1,78 160 1,75 

в т.ч. у закордонних виданнях 14 0,15 59 0,64 39 0,43 
 

 

4. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

                                 Кількість НПП ХІБС 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

96 на 1 НПП 92 на 1 НПП 91 на 1 НПП 

Опонування дисертацій 13 0,14 11 0,1 9 0,1 

Рецензування дисертацій 14 0,15 4 0,02 7 0,08 

Відгуки на автореферати 59 0,62 30 0,46 38 0,42 

Рецензування монографій 2 0,02 15 0,16 6 0,07 

Рецензування підручників 2 0,02 1 0,01 1 0,01 

Рецензування навчальних посібників 11 0,11 16 0,14 9 0,1 

Рецензування наукових статей 54 0,56 37 0,37 36 0,4 

Рецензування програм та навчально-

методичні матеріали  

14 0,15 13 0,16 15 0,17 

ВСЬОГО 169 1,76 132 1,43 121 1,33 
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5. Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

 
 

                                   Кількість НПП ХІБС 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

96 На 1 НПП 92 На 1 НПП 91 На 1 НПП 

Міжнародні науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції та 

форуми 

74 0,77 75 0,82 70 0,77 

к-ть учасників 120 1,25 210 2,28 148 1,63 

Всеукраїнські науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції 

22 0,23 13 0,14 12 0,13 

к-ть учасників 33 0,34 16 0,17 15 0,15 

ВСЬОГО                               конференцій 96 1,0 88 0,96 82 0,9 

учасників    153 1,59 226 2,46 163 1,79 
 

 

6. Науково-дослідна робота студентів 

а) Участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах науково-пошукових робіт 
 

Кількість студентів 

 

ХІБС 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 

607 На 1 

студента 

736 На 1 

студента 

732 На 1 

студента 

Всього конференцій: 51 0,08 54 0,07 48 0,07 

к-ть учасників 395 0,65 376 0,51 342 0,47 

Конкурси /  39 0,06 35 0,05 40 0,06 

к-ть учасників 396 0,65 429 0,58 418 0,57 

Олімпіади/  11 0,02 8 0,01 10 0,01 

к-ть учасників 42 0,07 43 0,06 39 0,05 

Семінари, круглі столи/  22 0,04 22 0,03 21 0,03 

к-ть учасників 684 1,13 670 0,91 635 0,87 

ВСЬОГО заходів /  123 0,20 119 0,16 119 0,16 

Всього учасників 1517 2,5 1518 2,1 1434 1,96 
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б) Виконання науково-пошукових робіт, публікація наукових статей та тез доповідей 
 

Кількість студентів 

 

ХІБС 

2012-2013 2013-2014 2013-2014 

607 На 1 

студента 

736 На 1 

студента 

732 На 1 

студента 

Науково-пошукова робота  256 0,42 210 0,29 198 0,27 

Наукові статті  85 0,14 75 0,1 77 0,11 

Тези доповідей 386 0,64 370 0,5 350 0,48 

ВСЬОГО  657 0,92 655 0,89 625 0,85 

 

7. Участь у грантових програмах 
 

№ 

з/п 
Назва грантової програми Назва проекту Учасники проекту 

Термін 
реалізації 

1 Foundation Banque de France for Economic 
Research Національного банку Франції 

Forming a strategy of ensuring of the financial stability 
in banking given cyclicality factors 

Тридід О.М., Кавун С.В.,  
Самородов Б.В. 

Жовтень 
2015 р. 

2 Foundation Banque de France for Economic 
Research Національного банку Франції 

Development of the risk assessment technique at a 
detection of the insiders and their activity into 
financial institutions 

Кавун С.В. Жовтень 
2015 р. 

3 Грантова програма Європейського Союзу ім. 
Жана Моне 

Міжнародна студентська науково-практична 
конференція «Наукові дослідження молоді з 
проблем європейської інтеграції» 

Біломістний О.М.,  
Біломістна І.І. 

Лютий 2015 
року 

4 Грант від Президента України докторам наук 
для здійснення наукових досліджень 

Розробка моделей та інструментарію публічного 
рейтингування банків 

Самородов Б.В., Кавун С.В., 
Мусієнко О.М. 

Протягом 
2014 р. 

5 Міжнародне агентство з розвитку культури, 
освіти на науки (IADCES) 

 

Соціальна відповідальність природокористування Юрченко Л.І., Світлічна В.В. 15 грудня 
2014 р. 

6 Конкурс спільних українсько-литовських 
науково-дослідних проектів  

Моделювання фінансової стабільності Литви та 
України 

Тридід О.М., Азаренкова Г.М., 
Самородов Б.В., Головко О.Г., 
Шубіна С.В., Олефір Е. 

Протягом 
2015 р. 
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Додаток 8 

 

Участь науково-педагогічних працівників інституту у підвищенні кваліфікації за кордоном (к-ть осіб) 
 

ХІБС УБС НБУ/ 

Назва заходу 

Кількість 

учасників, 

2013-2014 

Кількість 

учасників, 

2014-2015 

Відхилення до 

попереднього року 

Круглі столи  5 -  -5 

Міжнародні семінари 1 2 +1 

Міжнародні конференції, симпозіуми 12 6 -6 

Стажування 3 1 -2 

Літня школа 1 - -1 

Службові поїздки 3 - -3 

Всього: 25 9 -16 
 

 

Участь студентів інституту  

в організації практичного навчання за кордоном, участь студентів і аспірантів у міжнародних заходах (к-ть осіб) 
 
 

ХІБС УБС НБУ/ 

Назва заходу 

Кількість учасників, 

2013-2014 

Кількість учасників, 

2014-2015 

Відхилення до 

попереднього 

року 

Навчальні семінари - 2 +2 

Практика студентів 10 2+4 (за власний рахунок) -4 

Стажування - - - 

Міжнародні конференції, форуми 17+8 (за власний рахунок) 23 (заочно) -2 

Круглі столи 5 - -5 

Міжнародна олімпіада 3 - -3 

Семестрові навчання, подвійний диплом 6 3 -3 

Літня школа  6 - -6 

Всього: 55 34 -21 
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Кількість отриманих відзнак студентами та викладачами ХІБС УБС НБУ (м. Київ)  

за результатами участі у закордонних заходах у 2014-2015 н.р. 
 
 

Кількість отриманих 

відзнак 

Студенти Викладачі 

 2013-2014 н.р.  2014-2015 н.р.  2013-2014 н.р.  2014-2015 н.р. 

Сертифікати  33 15 8 6 

Грамоти  10 19 1 0 

Дипломи  15 8 4 0  

Всього: 58 42 13 6 
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