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Робота Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» в 2015/2016 навчальному році була спрямована на 

реалізацію основних завдань, поставлених ДВНЗ «Університет банківської 

справи», Концепцією інноваційного розвитку Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ) на 2010-2020 роки, Стратегією розвитку 

Університету до 2017 року шляхом забезпечення інтенсифікації напрямів 

роботи Інституту в умовах підпорядкування МОНУ, а саме: впровадження у 

навчальну, наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур  та 

прогресивних технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки  

фахівців для фінансово-кредитної системи України, оптимізації структури та 

кадрового складу; ефективного використання матеріально-технічних 

потужностей в умовах оптимізації витрат у діяльності інституту. 
 

Основні здобутки інституту в звітному періоді: 

 

– пройдено акредитацію за освітнім ступенем «магістр» з галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит» 

(ліцензійний обсяг – 20 осіб), 8.03050802 «Банківська справа» (ліцензійний 

обсяг – 60 осіб за денною і 15 – за заочною формами навчання) та 8.03050901 

«Облік і аудит» (ліцензійний обсяг – 20 осіб); 

– підготовлено та надано до Міністерства освіти і науки України ліцензійну 

справу зі спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» (ліцензійний обсяг –30 осіб); 

– здійснено комплекс робіт щодо переходу на нові галузі знань і спеціальності 

відповідно до акту узгодження МОНУ, а саме: взято участь у розробці нових 

навчальних планів для бакалаврського та магістерського освітніх рівнів, у тому 

числі зі спеціальності менеджмент; підготовлений навчальний план підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у ВНЗ;  розроблений 

навчальний план для іноземних громадян зі спеціальності «Фінанси, банківська 

справа і страхування» за бакалаврським освітнім рівнем; 

– продовжено практику навчання студентів за програмами обміну: у 2015-2016 

навчальному році навчалися 5 студентів; з них 3 особи – у Львівському 

інституті ДВНЗ «Університет банківської справи», 1 особа – в Інституті 

банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», 1 

особа за програмою «Еразмус+» в Остравському технічному університеті 

(Чехія) та 1 у Латвійському університеті; 

– підвищено ефективність практичних та семінарських занять за всіма 

спеціальностями шляхом максимального запровадження тренінгових 

технологій, роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, побудованих 

на фактичних матеріалах з вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до 

навчального процесу іноземних фахівців, фахівців-практиків та керівників 

суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у сфері адміністративного 

менеджменту та фінансово-економічної безпеки, в тому числі в режимі on-line. 

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», «Парус-Підприємництво) тощо; 

– розширено число замовників з укладанням угод про співпрацю, зокрема, ПАТ 

«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – Харківська міжрегіональна дирекція, ПАТ 

«Кредобанк», ТОВ «Промексперт». Уцілому, у 2015-2016 н.р. діють 26 

довготермінових угод про співпрацю із підприємствами, установами, 

організаціями; 

– продовжено практику виконання студентами дипломних робіт на замовлення 

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

За звітний період на виробництві захищено 50 дипломних робіт, в тому числі на 

базі:  Харківської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - 8 осіб;   

Північно-Східний регіон (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» - 13 осіб;  ПАТ 

«Мегабанк» - 12 осіб;  ДНВП «Об’єднання Комунар» - 5 осіб;  ТОВ «АФ 

«Агенство з МСФЗ» - 12 осіб. Захист 15 дипломних робіт на виробництві 

відбувся іноземною мовою; 

– підлягала удосконаленню система наскрізного навчання з іноземних мов, яка 

включала поглиблене вивчення другої іноземної мови, викладання окремих 

дисциплін іноземною мовою, захист дипломних робіт на іноземній мові, 

підготовку наукових робіт та практичне спілкування на численних 

міжнародних та міжвузівських заходах;  продовжено практику запровадження 

мовного портфоліо – письмового документа студента;  продовжено практику 

використання цифрової лінгафонної лабораторії; 

– запроваджено магістерську програму з галузі знань специфічні  

категорії, спеціальність Бізнес-адміністрування для іноземних студентів; 

– продовжено проведення навчальної практики студентів у середовищі 

дворівневої навчально-тренувальної банківської системи; 

– продовжено роботу щодо функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсів навчальних дисциплін  за всіма формами 

навчання студентів та освітніми програмами:  оновлення змістовного 

наповнення курсів,  удосконалення форм і методів управління дистанційними 

курсами та інтерактивного спілкування зі студентами, розроблення і 

впровадження в навчальний процес нових дистанційних курсів (Наукові 

комунікації та основи наукової думки, Регулювання фінансових відносин в 

банку, Професійна іноземна мова). На теперішній час в інституті діючих 

дистанційних курсів понад 100;  проведено  66 вебінарів, 94 форумів та  чатів для 

студентів усіх форм навчання; – продовжено практику моніторингу активності 

викладачів та студентів у дистанційному середовищі; 

– розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін  навчального плану 

ІІ року навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки», галузі знань 

«Інформатика та обчислювальна техніка»; 

– велася активна робота з контрактерами щодо залучення іноземних студентів 

до навчання (підготовка до вступу, за бакалаврською освітньою програмою та в 

магістратуру); за звітний період заключено договори з 7 контрагентами; 

– у межах профорієнтаційної діяльності проводились виїзні зустрічі зі 

школярами в школах, гімназіях, ліцеях Харківської області; заняття на базі 

інституту з фінансової грамотності: Дні гостинності, районні етапи 



Всеукраїнських учнівських олімпіад,  форум Профорієнтація. Освіта. 

Майбутнє: Шлях, який обираємо, Один день з життя студента, Університетські 

канікули, організовано  роботу осінньої, зимової та весняної шкіл тощо, 

організовано роботу в фінансово-кредитних установах м. Харкова і Харківської 

області;  

– проведено, на базі інституту, другий етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа” (студент 
інституту та його науковий керівник нагороджені дипломами І ступеня МОНУ) 
та Всеукраїнську олімпіаду для студентів зі спеціальності “Банківська справа”;  

– проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та 
студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», у 
роботі якої взяли участь 230 студентів. За підсумками конференції підготовлено 
збірник наукових статей на електронному носії; 

 виконувалося 9 науково-дослідних робіт, серед яких: НДР на замовлення – 2, 
ініціативні НДР – 4, НДР у рамках договорів про співпрацю – 3. 

–  опубліковано 20 монографій, 2 підручники та 9 посібників рекомендованих 

до видання Вченою  радою УБС. Опубліковано 245 наукових статей, з них: 131 

стаття у фахових виданнях, 73 – у міжнародних виданнях, 12 - в виданнях, які 

входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science».  

– надруковано збірник наукових праць інституту «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» №2(19) (2015 р.),  підготовлено до 

друку №1(20) (2016 р.); 

 взятото участь 231 науково-педагогічними працівником Інституту в 78 
наукових конференціях; 

 забезпечено участь 367 студентів в 46 наукових конференціях; 

- студентами інституту взято активну участь у 6  Міжнародних, 29 

Всеукраїнських, 6 регіональних конкурсах з наступними результатами: 

отримано 3 дипломи І ступеня, 14 дипломів ІІ ступеня, 18 дипломів  ІІІ ступеня 

на міжнародних конкурсах (у т.ч. номінаціями), 5 дипломів І ступеня, 4 

дипломи ІІ ступеня, 10 дипломів  ІІІ ступеня на конкурсах  Всеукраїнського 

рівня, 1 диплом ІІ ступеня на регіональних конкурсах; 

- взято участь у ІІ Міжнародному науковому форумі «New economics»,  

програмах семестрового обміну Erasmus + K1, стажуваннях в Академічному 

товаристві Міхала Балудянського та  Краківському економічному університеті; 

– взято активну участь у створенні репозитарію Університету; 

– у рамках проекту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова» Інститутом 

укладено договір з Укрпоштою щодо включення збірника «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» до в «Каталогу видань України»; 

– підвищено якість кадрового складу шляхом захисту 2 кандидатських 

дисертації,  отримання вченого звання доцента – 3 викладачами, вченого звання 

професора – 2 викладачами. 

–– проведено наукові дослідженя за  Міжнародним проектом «Entrepreneur 

Alumni Network» 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES 

«Міжнародна мережа випускників-підприємців» та підготовлено  проектну 



пропозицію щодо участі у конкурсі спільних українсько-латвійських науково-

дослідних проектів;  

– подані колективні заявки на гранти Програми Еразмус+ К2 Альянси знань та 

HORIZON  2020;  

– представлено на  регіональних виставках експозицію інституту з 

міжнародною участю «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном» у 

листопаді 2015 р. та у квітні 2016 р. 

– забезпечено подальшу реалізацію стратегічних напрямів розвитку 

Університету в частині покращення показників діяльності інституту:  

розширено тематику семінарів з підвищення кваліфікації фахівців фінансово-

кредитної сфери  з урахуванням потреб ринку; 

- організовано роботу семінарів для студентів з ораторського мистецтва; 
діагностики та тренування пам’яті;  інтенсивного курсу з англійської мови 
щодо підготовки до вступу в магістратуру;  поглиблення базових знань з 
англійської мови; вивчення другої іноземної мови (німецької); вивчення 
комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія» (версія 8.2);   

- забезпечується реалізація дисципліни інноваційні технології за допомогою 

проекту Simformer (Літва), який надавав можливість студентам  поєднувати 

теорію і практику  через управління фінансами власноствореною компанією в 

середі SBS; 

- на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ УБС стартував 

освітній ІТ-проект компанії GoIT «Безкоштовна програма підготовки Frontend-

фахівців серед переселенців», який реалізується в рамках Програми Розвитку 

ООН “Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб в Україні” за фінансової підтримки уряду Японії. 

 

 Навчальною діяльністю у 2015/2016 н.р. станом на 01.10.2015 року 
було охоплено 795 студентів (станом на 01.10.2014 року було 892 студента), з 
них за денною формою 705 осіб (88,7%), заочною та екстернатною 51 особи 
(6,4%), перепідготовкою 39 осіб (4,9%). За рахунок фінансування НБУ 
навчалося 265 осіб (33,3%), за іншими джерелами фінансування – 530 (66,7%). 
Протягом трьох навчальних років у кількості студентів не відбувалося значних 
коливань (табл. 1). 

Таблиця 1 
 

Контингент студентів ХННІ ДВНЗ «УБС»  
 

Форми навчання 

Кількість осіб 

станом на 

1.10.2013 

станом на 

1.10.2014 

станом на 

1.10.2015 

Денна  742 740 705 

Заочна, екстернатна 86 83 51 

Перепідготовка 89 69 39 

Всього 917 892 795 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» навчалося 496 особи, за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 39 осіб, освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» – 260 осіб (табл. 2). 



Таблиця 2 

Чисельність студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Станом на 01.10.2014 Станом на 01.10.2015 

денна заочна денна заочна 

Бакалавр 498 46 478 18 

Спеціаліст (перепідготовка) - 69 - 39 

Магістр 242 37 227 33 

Всього  740 152 705 90 

Чисельність студентів, що навчалися за професійним спрямуванням 

«Банківська справа» на 01.10.2015 року становить 465 осіб, «Фінанси» – 127 

осіб, «Облік і аудит» – 103 осіб, «Бізнес-адміністрування» – 30 осіб, 

«Управління фінансово-економічною безпекою» – 37 осіб, «Комп’ютерні 

науки» – 33 осіб (з 2015/2016 н.р.) (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Чисельність студентів за професійним спрямуванням 

 

Професійне спрямування 

Кількість, осіб 

станом на 

01.10.2013 

станом на 

01.10.2014 

станом на 

01.10.2015 

Банківська справа 626 567 465 

Фінанси  131 128 127 

Облік і аудит 120 119 103 

Бізнес-адміністрування 20 27 30 

Управління фінансово-економічною 

безпекою 

20 36 37 

Комп’ютерні науки - 15 33 

Всього  917 892 795 

 

Навчальний процес забезпечували  103 науково-педагогічні працівники, 

з них штатних – 91 осіб (88,3%), за зовнішнім сумісництвом 12 осіб (11,7%). 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників інституту склав 

73,6% (у 2014/2015  н.р.  75,3 %), з них докторів наук, професорів –  9 - 9,8% (у 

2014/2015 н.р. 14,3 %), кандидатів наук, доцентів – 58 – 63,7% (у 2014/2015 н.р. 

85,7 %) (додаток 2). 

У 2016-2017 н.р. планується підвищити якість кадрового складу науково-

педагогічних працівників шляхом захисту 2 дисертаційних докторських робіт 

У 2015/2016 н.р. отримали дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» 123 особи, у тому числі за денною формою навчання 101 осіб 

(82,1%), за заочною – 15 осіб (12,2%) та 7 студентів екстернату (5,7%). За 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» дипломи  отримали 15 студентів 

перепідготовки.  За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» дипломи  

отримали 3 студенти екстернату .  

Планується здійснити випуск за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» – 148 осіб, у тому числі за денною формою навчання 132 (89,2%) 



осіб, 16 студентів екстернату(10,8%) ; за освітнім ступенем «магістр» за денною 

формою навчання за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» - 10 осіб. 

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

становить 27 осіб, представлена у таблиці 4. 

Таблиця 4 

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

відзнакою та якими планується отримати диплом з відзнакою 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Банківська 

справа 

Фінанси і 

кредит 
Облік і аудит 

Специфічні 

категорії 

УФЕБ БА 

денна заочна денна заочна денна заочна денна денна 

Магістр 13 - 4 - 6 - 4 2* 

*- очікується   

Таблиця 5 

Кількість студентів за ОКР «бакалавр», які заслуговують на 

отримання диплому з відзнакою 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Банківська справа Фінанси і кредит Облік і аудит 

денна екстернат денна екстернат денна екстернат 

Бакалавр 23 1 5 1 5 - 

 

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 98,0 66,7 100 100 

 

Економічний факультет 

Таблиця 7 
 

Спеціальність «Фінанси і кредит» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 93,0 100 

 

 



Таблиця 8 

Спеціальність «Облік і аудит» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 94,4 100,0 

 

Таблиця 9 

Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» 
 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Магістр 70,6 100,0 

 

 

Мотивацією до активної навчальної і наукової діяльності студентів 

залишаються на сьогодні іменні стипендії, які Національним банком України – 

5, банківськими установами Харківського регіону – 12, Президента України – 1. 

Так, матеріальна підтримка творчо обдарованої молоді здійснювалася шляхом 

надання 18 іменних стипендій. 

Протягом 2015/2016 н.р. проведені контрольні зрізи знань з 70 

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

Підвищення педагогічної  та наукової кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у звітному періоді відбувалося за різними формами. Уцілому  

підвищенням педагогічної майстерності охоплено 35 науково-педагогічних 

працівників,  що складає 44,8% (у 2014/2015 н.р. – 95%) від загальної кількості 

штатних одиниць. 

Пріоритетною формою було  стажування, яке пройшли 15 викладачів 

інституту, в тому числі:  4 в Академічній спілці Михайла Балудянського (м. 

Кошице, Словаччина) за напрямом «Економіка, менеджмент и маркетинг»; 3 - у 

ІІ Міжнародному науково-практичному форумі «New economics» (Краків-

Париж-Відень) за програмою  «Теорія та практика реформування економічних 

систем»; 3 - в АТ «Ощадбанк»; 2 - в  ПАТ «Укрсоцбанк»; 1 - в ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна на кафедрі прикладної соціології та соціальних комунікацій; 1 - в 

ХНУРЕ на  кафедрі системотехніки; 1 - у ТОВ «ЕМГ» за напрямом «Економіка 

підприємства». 

На курсах підвищення кваліфікації навчалися 15 викладачів, 6 з них з 

технології викладання дисциплін навчальних планів англійською мовою; 1 в 

Освітньому центрі «Фактор» - Курс-практикум «1С: Бухгалтерія 8.2»; 1 - в 

Електронному інституті Світового банку за програмою «Дистанційного 

навчання в галузі Сталого фінансування (STEP)» від IFC World Bank Group»; 7 - 

за програмами: «Розробка персональних навчальних систем» та «Технології 

підготовки електронних видань для навчальних дисциплін».  
5 викладачів пройшли навчання на семінарах, тренінгах, у тому числі з 

підготовки грантових проектів,  у тренінгах для тренерів з кібербезпеки ОБСЄ,  
вебінарах:  Як залучати студентів на дистанційне навчання (компанії «Смарт 



Платформа», СПб);  Оцінка якості електронних та змішаних курсів з позицій 
педагогічного дизайну (відділ програмних розробок НВП «ІНІС-СОФТ»); 
Відеокейси – новий формат навчання по технології кейс-стаді (Компанії 
"Рішення:  навчальне відео", СПб) тощо. 

 

Підвищення кваліфікації викладачів у 2015-2016 н.р. 

          (кількість осіб) 

Кафедра Стажування 
Курси підвищення 

кваліфікації 

Семінари, тренінги, 

практикуми 

 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

1. Банківської справи 3 4 - 1 16 - 

2. Обліку і аудиту 1 - 5 2 6 - 

3. Фінансів та 

економічної безпеки 
2 3 1 1 10 3 

4. Менеджменту та 

бізнесу 
- 2 - 2 4 1 

5. Економічної теорії - 4 - - 9 - 

6. Вищої математики   - - - 7 5 - 

7. Інформаційних 

технологій 

- 1 
2 - 6 1 

8. Соціально-

гуманітарних дисциплін 

- 1 
2 2 7 - 

9. Іноземних мов - - - - 3 - 

Всього 6 15 10 15 66 5 

 

Підвищенням кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери у 

2015-2016 н. р. на базі інституту проведено 9 заходів  та охоплено понад 200 

осіб, а саме: 

- для працівників підрозділів інкасації банківських установ - 148 слухачів, 

у т.ч. корпоративний семінар на замовлення ПАТ “КБ “ХРЕЩАТИК” (27 

осіб); 

- для керівників та головних бухгалтерів ломбардів - 13 слухачів; 

- для працівників, які займаються продажами, установ ПАТ «Державний 

ощадний банк України» - 21 слухач; 

- для працівників, які займаються кредитуванням фізичних осіб, установ  

ПАТ «Державний ощадний банк України» – 18 слухачів; 

- для керівників та головних бухгалтерів ломбардів – 20 слухачів.  

За результатами відбору ВНЗ обласним центром зайнятості інституту  

надано право організації професійного навчання зареєстрованих безробітних 

під посаду касир-експерт. 

 

До проведення занять залучалися висококваліфіковані фахівці з 

Управління Національного банку України в Харківській області, провідні 

фахівці Нацкомфінпослуг, Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», 

аудиторських компаній,  НПП інституту та інших навчальних закладів.  
 



Підготовка навчально-методичного забезпечення мала комплексний 
характер і була спрямована, на розробку навчально-методичних посібників для 
організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, опорних конспектів 
лекцій у паперовому та електронному вигляді, дистанційних курсів,  у т.ч. 
виконувалися сумісні розробки з викладачами Університету. 

За 2015/2016 н.р. підготовлено 306 методичних розробок. Результати 
методичної роботи (у порівнянні з 2013/2014 н.р. та 2014/2015 н.р.) 
представлено у додатках 4-6.  

Всього по інституту студентами використовувалося у навчальному 
процесі понад 2500 методичних розробок, підготовлених викладачами за 
останні 3 роки, які були видані, а також створені на електронних носіях та  
розміщені в електронній бібліотеці інституту. 

З метою обміну досвідом та впровадження сучасних педагогічних 
технологій у навчальний процес як досвідченими, так і молодими викладачами, 
проведено 7 відкритих занять. 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 

2016/2017 н.р. з організаційної та навчально-методичної роботи вважати: 

– проходження акредитації з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», освітній рівень «бакалавр»; 

- проходження акредитації з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень 

«спеціаліст»; 

- проходження ліцензування з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент», за освітнім рівнем «бакалавр»; 

- організацію роботи Центру підготовки іноземців до вступу у вищі навчальні 

заклади;  

- забезпечити реалізацію бакалаврської англомовної програми зі спеціальності  

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 

- забезпечити запровадження в освітній процес для студентів магістрів нової 

магістерської програми «Банківське обслуговування агропромислового 

комплексу»; 

- забезпечити подальшу реалізацію англомовної освітньої програми для 

магістрів зі спеціальності Бізнес-адміністрування; 

– продовжити проведення навчальної практики студентів в середовищі 

дворівневої навчально-тренувальної банківської системи; 

– розширити сфери застосування в навчальному процесі реального програмного 

забезпечення (БИ-2, 1С-Бухгалтерія, Парус-8.хх) особливо в магістерській 

підготовці та забезпечити сертифікацію студентів за окремими компетенціями; 

– продовжити роботу щодо розширення числа замовників з урахуванням 

специфіки нових спеціальностей, магістерських програм з укладанням угод про 

співпрацю, особливо з галузі знань Інформаційні технології та спеціальності 

Менеджмент; 



– поширити участь у навчальному та позанавчальному процесі керівного складу 

та провідних фахівців банківських установ, підприємств, організацій, фірм 

тощо; 

– продовжити практику проведення лекцій для студентів денної форми 

навчання гостьовими лекторами з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, 

фахівців з економіки в режимі on-line, залучаючи до читання лекцій фахівців, 

які є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом  та 

дослідницької, управлінської та інноваційної роботи за фахом; 

– забезпечити інтенсифікацію навчання здобувачів вищої освіти інституту з 

урахуванням доступності інформаційних ресурсів та розвитку інформаційних 

технологій з послідовним стимулюванням самостійної роботи студентів; 

- розгорнути діяльність кафедри інформаційних технологій спрямовану на 

отримання лідерських позицій у підготовці фахівців з комп`ютерних 

технологій, а саме: впровадити в освітній процес можливості сучасних 

технологій – хмарних, бездротових, без паперових, он- та oфф- лайн навчання, 

покращити власну матеріальну базу з метою реалізації практичної складової 

навчання, у т.ч. навчальну лабораторію; розширити співпрацю із ІТ-компаніями 

м. Харкова для забезпечення, проведення занять, стажування  та ін.; розгорнути 

та впровадити в освітню діяльність центру сертифікації електронних ключів із 

забезпеченням функціонування всіх робочих місць спеціалістів; 

продовження проведення ІТ-хакатону на базі кафедри для студентів ВНЗ 

м. Харкова; 

– продовжити перехід освітнього процесу на нові галузі знань і спеціальності та 

підготовку освітніх програм з урахуванням спеціалізацій та компетенцій 

шляхом розробки нових навчальних планів та відповідного навчально-

методичного забезпечення; 

– продовжити практику викладання навчальних дисциплін на іноземній мові 

власними викладачами та розробку відповідного   навчально-методичного 

забезпечення; 

– продовжити практику виконання студентами дипломних робіт на замовлення 

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

- розширити роботу щодо використання інноваційних технологій у 

навчальному процесі (активних методів навчання і ефективного використання 

ТЗН, впровадження технології дистанційного навчання (доопрацювання і 

розробка завдань у програмі MOODLE для тестування студентів через Internet, 

проведення ВЕБІНАРів та доопрацювання мультимедійних презентацій 

лекційного матеріалу відповідно до діючих робочих планів), кейс-методу, 

ділових ігор, тренінгових курсів тощо) з метою підвищення ефективності та 

якості викладання обліково-аналітичних дисциплін; 

- забезпечити умови для підготовки викладачів кафедри до участі в 

міжнародних програмах обміну, сприяючи підготовці матеріалів до презентації 

наукових розробок, методичних матеріалів Інституту тощо; 

- забезпечити підтримку подальшого навчання НПП, які викладають 

дисципліни навчальних планів англійською мовою з метою їх сертифікації;  



– розширити тематику семінарів підвищення кваліфікації фахівців фінансово-

кредитної сфери з урахуванням  потреб ринку та використовуючи форми 

дистанційної освіти; 
- продовжити співпрацю  щодо  організації професійного навчання безробітних 
з Центром зайнятості. 

 

Науково-дослідна робота інституту протягом 2015/2016 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. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «УБС» 

виконувалось 9 науково-дослідних робіт, серед яких:  

Науково-дослідні роботи на замовлення – 2; 

Ініціативні науково-дослідні роботи –4 

Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 3. 
 

 

 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників протягом 

2013-2014 – 2015-2016 навчальних років  на 1 навчально-педагогічного 

працівника складала:  

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

розрахунку на 1 НПП Інституту. 

 

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького 

складу знаходять своє відбиття в публікаціях різних наукових фахових видань, 



таких як «Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис-ХХІ», 

«Банківська справа», «Бізнес-інформ», «Часопис економічних реформ», 

«Фінансовий простір», «Регіональна бізнес-економіка та управління», 

«Проблеми економіки», «Наше право», «Бионика интеллекта», «Сталий 

розвиток економіки», «Інноваційна економіка», «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і практики», «Актуальні проблеми права: теорія і 

практика», «Вісник КНТЕУ», «Вісник Запорізького національного 

університету», «Вісник Львівської комерційної академії», «Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету», «Економічні науки. 

Серія «Облік і фінанси»,  «Системи обробки інформації» та інші. Протягом 

2015-2016 н.р. викладачами видано 245 наукових статті загальним обсягом 130 

друкованих аркушів, у тому числі 131 статей у фахових виданнях, 73 стаття – у 

міжнародних виданнях, 12 статей в виданнях, які входять до наукометричних 

баз «Scopus» та «Web of Science» та здано до друку 25 статей загальним 

обсягом 15,0  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(19) (2015 р.),  підготовлено до 

друку №1(20) (2016 р.).  

Збірник наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики» протягом року включено до міжнародної 

інформаційної наукометричної бази даних Ebsco. Подано заявку до включення 

збірника в міжнародну наукометричну базу SCOPUS.  



Починаючи з вересня 2015 року була проведена робота по створенню 

репозитарію Університету. Харківський інститут тісно співпрацює з ДВНЗ УБС 

у роботі по створенню репозитарію Університету. В допомогу створення 

репозитарію Університету було розроблено структуру та функціональні 

можливості репозитарію. На даний час йде наповнення розділів та підрозділів 

електронними ресурсами. На сьогодні репозитарій містить 7 розділів. 

Структура репозитарію може змінюватись та доповнюватися в процесі роботи. 

В середині кожного розділу створюються підрозділи. Ще один важливий 

інструмент який містить репозитарій це статистика, яка автоматично в ньому 

формується. Тут можна побачити загальну кількість відвідувань ресурсу, 

кількість відвідувань у розрізі місяців, кількість завантажень файлу та перелік 

країн та міст, що знайомились зі змістом документу. Цікавим нововведенням є 

створення рейтингу авторів, ми «ТОП 10». Він створюється автоматично, 

відповідно до кількості наданих автором матеріалів, і буде відображати 

публікаційну активність викладачів. І таким чином буде стимулювати 

співробітників розміщувати свої роботи в репозитарії. Створення репозитарію 

сприятиме популяризації наукових здобутків Університету, підвищенню його 

рейтингу через зростання рівня цитованості наукових праць працівників 

шляхом забезпечення вільного, довготривалого та надійного доступу до них 

через Інтернет. 
 

З метою апробації наукових досліджень, отримання актуальної наукової 

інформації науковці інституту щорічно беруть участь у конференціях.  

У березні 2016 року в інституті проведена ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики». Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем 

фінансово-кредитної діяльності різних країн. В конференції взяли участь вчені 

зарубіжних країн, представники Харківського банківського союзу, Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, колеги-

науковці Університету банківської справи та інших навчальних закладів, 

наукових установ і організацій України. За результатами конференції 

підготовлено збірник тез доповідей на електронному носії: Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (17-18 березня 2016 р.). –  Х: ХННІ ДВНЗ "УБС", 2016.- 

1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  - Облік.-вид. арк. 25,6 
 

В квітні 2016 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційна та економічна безпека», за результатами якої підготовлено 

збірник тез доповідей, який розміщено на сайті інституту: Інформаційна та 

економічна безпека: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції – Х: 

ХННІ ДВНЗ "УБС", 2016. -  Назва з екрану. - Облік.-вид. арк. 15,4.  Цільова 

мета проведення конференції – створення “вільного полю” для взаємного 

спілкування, обговорення сучасних проблем, оголошення своєї думки.  В 

конференції взяли участь понад 120 науковців  в тому числі вчені з 4 

зарубіжних країн. Вперше в межах конференції було організовано проведення 

ІТ-хакатону із вирішення завдань обраної тематики. Серед учасників змагань 

були команди ХННІ ДВНЗ УБС, ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  ХНУБА та ХНТУ 



«ХПІ». Основною особливістю ІТ-хакатону був призовий фонд, сформований 

спонсором-фірмою ФОСС ДОК та кафедрою ІТ нашого інституту. Причому 

обсяг призового фонду дозволив отримати призи абсолютно всім учасникам 

змагання. Протягом всього часу змагань була організована он-лайн трансляція у 

Інтернет у прямому ефірі за посиланням, що взагалі є першою практикою у 

університеті. 

Протягом 2015-2016 н.р. науково-педагогічних працівники  інституту 

взяли участь у 69 наукових конференціях з 196 доповідями. Опубліковано 227 

тез доповідей. 8 науковців взяли участь  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 2015-2016 рр. над кандидатськими дисертаціями працювало 4 

аспіранти без відриву від виробництва, 6 аспірантів з відривом від виробництва, 

5 викладачів, які відраховані, але продовжують дослідження. Два викладача 

навчається в докторантурі УБС, один викладач продовжує роботу над 

дисертацією після завершення навчання в докторантурі. Підвищено якість 

кадрового складу шляхом захисту 2 кандидатської дисертації, отримання 

вченого звання доцента – 3 викладачами, вченого звання професора – 2 

викладачами. Протягом 2016-2017 навчального року планують захист 

кандидатської дисертації 1 аспірант (Гула А.С.)., 2 дисертаційних докторських 

робіт (Погореленко Н.П., Орєхова К.В.). 
 

 



Провідними вченими інституту протягом навчального року було 

проопоновано 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій,  надано 4 

експертних висновки дисертаційних досліджень, 73 відгуки на автореферати 

дисертацій, 32 рецензій наукових статей, 18 монографій,  1 підручник, 7 

навчальних посібників. 
 

Протягом навчального року викладачі інституту брали участь у наступних 

конкурсах:  

 Конкурс на здобуття стипендії Харківської обласної державної адміністрації ־

ім. В.Н. Каразіна в номінації «гуманітарні науки» (Малихіна Я.А.  – учасник 

конкурсу в номінації «видатний науковець»); 

 Конкурс «Професіонал року» (переможці у номінаціях: «Видатний ־

викладач-науковець» - Носова О.В., «Молодий викладач-науковець» - 

Мірошник О.Ю., «Керівник студентами-переможцями конкурсів» - Головко 

О.Г.; учасники у номінаціях: «Видатний викладач-науковець» - Юрченко 

Л.І., «Молодий викладач-науковець» - Галушко В.П., «Керівник 

студентами-переможцями конкурсів» - Ізюмцева Н.В., Добровольська І.О.).  
 

Однією з важливих і необхідних складових підготовки 

висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів: 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 2016 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 230 студент. За 

підсумками конференції підготовлено збірник наукових статей на 

електронному носії: Наукові дослідження молоді з проблем європейської 

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

студентів . – Х. : ХННІ ДНВЗ "УБС", 2016.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 

– Систем. вимоги: Pentium ; 1 Gb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat 

Reader 5.0 - 10.0;. – Назва з екрану. Електронне видання комбінованого 

використовування на CD-ROM. Облік.-вид. арк. 35,8. 
 

 

 

Протягом навчального року студенти інституту брали активну участь у 6  

Міжнародних, 29 Всеукраїнських, 6 регіональних конкурсах.  

З 2015 року започатковане Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету банківської справи шляхом 

реорганізації діючої мережі студентських наукових товариств інститутів та 

залучення до діяльності товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених, 

які навчаються або працюють в Університеті з метою  підвищення якості 

науково-дослідної роботи, продукування нових знань і ведення наукових 



досліджень з урахувань реальних потреб та проблем кредитно-фінансової 

сфери; популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

досягнень науки і техніки; сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного 

наукового співробітництва. 

Щорічно у квітні Наукове товариство студентів Інституту проводить 

інтелектуальну гру «Ерудит» серед студентських наукових клубів. Метою гри є 

підвищення творчого та інтелектуального рівня студентів-економістів та 

сприяння співпраці між науковими клубами. Команди продемонстрували 

високій рівень ерудованості та підготовки. За підсумками  інтелектуальної гри 

«Ерудит-2016» переможцем став науковий клуб «Банкір». Друге місце посіла 

команда «Фінансист», третє – команда «Міжнародний». 
 

Порівняльний аналіз щодо результатів наукової діяльності ХННІ ДВНЗ 

«УБС» за  2013-2014, 2014-2015 2015-2016 н.р. наведений у додатку 7. 

 

Завдання науково-педагогічного колективу інституту на 2016 - 2017 

н.р. з наукової роботи: 

 

1. Науково-дослідну роботу інституту спрямувати на: 

- реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво в 

системі сталого економічного розвитку»; 

- підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, 

збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне  

та міжнародне визнання; 

- активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку та 

освіту; 

- публікацію результатів наукових досліджень у міжнародних фахових 

виданнях з можливістю подальшого цитування в наукометричних базах. 

2. Завершити виконання науково-дослідних тем «Стратегічний розвиток 

банківського сектора регіону у контексті забезпечення фінансової 

стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)» (№ 0114U003033), 

«Управління ресурсами машинобудівного підприємства (на прикладі ДНВП 

«Об'єднання Комунар»)» (№ 0114U003869). Продовжити виконання 

науково-дослідних тем  «Покращення фінансового стану підприємства в 

кризових ситуаціях» № 0115U005824, «Сучасні технології фінансового 

менеджменту підприємства» (№ 0116U002601). 

3. Продовжити заходи щодо  включення  збірника наукових праць «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» до наукометричних баз 

даних. 

5. Підготувати до видавництва 5 монографій 1 підручник і 4 навчальних 

посібників з грифом Вченої ради УБС. 

6. Забезпечити у 2016-2017 навчальному році якісну участь студентів інституту 

у конкурсах згідно з планом інституту з наукової роботи на 2016-2017 н.р. 

7. Забезпечити участь викладачів відповідних кафедр у визначених наукових 

заходах в якості членів конкурсних комісій. 



8. Підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних працівників 

шляхом захисту 2 дисертаційних докторських робіт (Погореленко Н.П., 

Орєхова К.В.). 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 

2015/2016 н.р. з міжнародної діяльності вважати: 

–  забезпечити участь викладачів інституту у міжнародних заходах вузів-
іноземних партнерів; 

– забезпечити друкування не менше однієї статті в іноземних виданнях 
протягом навчального року для кожного НПП, що передбачити в 
індивідуальних планах викладачів на 2016/2017 н.р.; 

– активізувати участь науково-педагогічних працівників у міжнародних 
науково-освітніх проектах за кошти грантових установ. Підготувати не менш 
однієї індивідуальної або колективної заявки від кафедри для участі в 
грантових програмах; 

– продовжити практику навчання студентів інституту за програмами 
«Подвійного диплому» спільно з ВНЗ-партнерами. 

 

В основу організації виховної роботи зі студентами  Харківського 

навчально-наукового  інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

покладено ключові положення Конституції України, Закону України “Про 

вищу освіту”, положення Загальної декларації прав людини, Програми 

правової освіти населення України, Державної програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні, Концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти,  Концепції інноваційного розвитку УБС НБУ (м. 

Київ) та спрямовано на вирішення основних завдань виховної роботи 

Університету. 

Метою виховної роботи інституту є формування гармонічної особистості, 

створення умов для реалізації творчого потенціалу студентів, їх духовне, 

моральне, фізичне самовдосконалення.  

 

Основними завданнями виховної роботи у 2015-2016 навчальному році 

були: 

– реалізація нових підходів до організації виховної роботи в інституті в 

контексті нової організаційної структури ДВНЗ «Університет банківської 

справи»; 

– сприяння  подальшому розвитку напрямів діяльності відділу по роботі з 

молоддю через розвиток нових напрямків діяльності  тощо; 

– удосконалення та модернізація основних напрямків виховної роботи та 

впровадження таких форм і методів виховання, які відповідали б інтересам 

особистості, сприяли розкриттю її талантів; 

– активізація  роботи органів студентського самоврядування у напрямках 

профорієнтаційної роботи, міжнародних і міжвузівських контактах, шефської 

роботи; 

– розширення напрямків співпраці кураторів академічних груп з органами 

студентського самоврядування інституту; 



– забезпечення  комплексного підходу до формування здорового способу життя  

студентської молоді. 

Вже традиційно, виховна робота зі студентською молоддю здійснюється за 

основними напрямками: 

- Національно-патріотичне виховання 

- Громадянсько-правове виховання 

- Моральне виховання 

- Екологічне виховання 

- Естетичне виховання 

- Трудове виховання 

- Фізичне виховання 

- Інтелектуально-духовне виховання 

 

Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах реалізовується шляхом: 

– проведенння  виховних, освітніх заходів, круглих столів, майстер-класів  із 

запрошенням партнерів, гостей, практиків, іноземців, представників обласних 

та міських адміністрацій, випускників; 

– організація та проведення Сковородинівських читань та участь у 

Франківських, Шевченківських  та Нарбутівськихчитаннях; 

– проведення зустрічей студентів кураторів та працівників Університету в 

підтримку учасників АТО: зустічей волонтерських акцій, концертів; 

– реалізація просвітницьких, благодійних  студетських  проектів для тимчасово-

переміщених осіб: організація міжнародних волонтерських проектів у рамках 

Молодіжного центру Європейського співробітництва Планета ХХІ, збір речей 

та матеріальна допомога, надання психологічної підтримки, створення роботи 

курсів для професійної переорієнтації переселенців; 

– участь в організації щорічної студентської Всеукраїнської акції  Х Аукціон 

надій “Працюй, зберігай, примнобуй”  метою якого було –  популяризація ідей 

ощадності як запоруки добробуту як власного так і державного; 

– проведення заходів соціального спрямування: робота з соціально-

незахищеними верствами населення (діти-сироти, інваліди, малозабезпечені 

сім’ї), системна робота з сиротинцями та школами-інтернатами, учасниками 

бойових дій. 

– реалізація інформаційної кампанії з підвищення фінансової грамотності 

широких верств населення: заходи в у рамках Global money week та 

Всесвітнього дня ощадності, Дня банківських працівників; Всеукраїнський 

турнір з фінансової грамотності, сезонні професійні школи; 

– створення умов щодо професійної адаптації та успішної самореалізації 

студентів: робота центру працевлаштування, надання психологічної підтримки, 

зустрічі, майстер-класи, круглі столи, диспути  з практичними працівниками 

фінансово-кредитних установ та представниками бізнесу, співпраця з Клубом 

випусків;  



– формування екологічної культури через  формування навичок, екологічних 

знань, екологічного мислення і свідомості: заходи передбачені Глобальним 

договором, толоки, підтримка Всеукраїнських, регіональних заходів з 

природоохоронної та екологічної діяльності (конкурси, змагання, семінари); 

– втілення інноваційних форм та методів, комплексних підходів щодо 

проведення профорієнтаційної роботи із залученням здобувачів та учасників 

освітнього процесу:  організація роботи професійних шкіл, захід  «Відчуй себе 

студентом», заходи в інтерактивній формі (конкурси, квести, опитування, 

брейн-ринги, психологічні тренінги); 

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів: проведення та участь  в всеукраїнських, 

регіональних та університетських фестивалях, конкурсах, концертах; 

– стимулювання та заохочення учасників навчально-виховного процесу: 

проведення конкурсу, «Кращій студент», надання іменних стипендій, 

студентський обмін, практика та стажування за кордоном; 

– підтримка роботи спортивних гуртків та секцій, участь у спортивних 

змаганнях та акціях: змагання з аеробіки, фут залу, волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, шахів;  участь у марафонах, днях здоров’я, спорт-тренінгах; 

– співпраця керівництва інституту з органами студентського самоврядування з 

питань організації освітньої діяльності: спільні засідання, соціологічні 

опитування, презентація ВНЗ міжнародних та всеукраїнських освітянських 

заходах,  профорієнтаційні  та культурно-митетські заходи. 

 

Окремо слід відмітити досягнення команди КВК Університету створеної на 

базі Харківського інституту, протягом 2015-2016 навчального року: 

1. Учасники Фестивалю ХОГМЛ КВН Сезону 2015-2016 року, прохід у етап 

¼ фіналу Регіональної Ліги МС КВК «Восток.юа» у м. Харкові. 

2. Переможці етапу ¼ фіналу Регіональної Ліги МС КВК «Восток.юа» у м. 

Харкові. 

3. Учасники та фіналісти 2го сезону Регіональної Ліги МС КВК 

«Восток.юа» у м. Харкові. 

4. Володарі малого Зимового кубку ХВММЛ КВК у м. Харкові. 

5. Учасники 2го Всеукраїнського чемпіонату з гумору на 1+1 у м. Одеса. 

6. Володарі малого кубку Кохання ХВММЛ КВК у м. Харкові. 

7. Учасники Зимового кубку КВК Першої Полтавської Ліги КВК у м. 

Полтава. 

8. Володарі кубку Музичного Фестивалю Регіональної Ліги МС КВК 

«Восток.юа» у м. Харкові. 

9. Чверть фіналісти 3го сезону Регіональної Ліги МС КВК «Восток.юа» у м. 

Харкові. 

10. Володарі кубку Сміху ХВММЛ КВК у м. Харкові. 

11. Чверть фіналісти Регіональної Київської Ліги Сміху у м. Києві.  

 

 

 



Серед основних напрямків розвитку виховної роботи у 2016-2017 

навчальному році слід відзначити: 

– систематизація методичних матеріалів Університету та інституту щодо 

організації виховного процесу; 

– продовжити проведення методичних семінарів для кураторів академічних 

груп з метою підвищення їх педагогічної майстерності. 

– активізувати роботу органів студентського самоврядування в гуртожитку з 

метою вчасного реагування на проблеми та потреби студентів, що проживають 

в гуртожитку інституту 

– організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 

– сприяння працевлаштуванню студентів; участь у вирішенні питань 

міжнародного співробітництва між студентськими організаціями.  

 

Матеріально-технічна та інформаційна база інституту  
Протягом звітного періоду фонд бібліотеки поповнено на суму 8271,73 

грн. – передплата періодичних видань. Фонд бібліотеки зріс на 428 прим., з них 

387 прим. періодичні видання та 41 прим. книги.  

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 в «Каталогу 

видань України». На перше півріччя 2016 року передплачено 6 прим., дохід 

склав 464,40 грн. 

 
Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2016/2017 н.р. з розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази 
вважати: 

– формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю навчального закладу та 
потреб користувачів; забезпечити бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 
обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників 
на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів; 
продовжити наповнення інституційного та Університетського репозитаріів  
науковими працями викладачів та забезпечити їх реєстрацію в міжнародних 
реєстрах репозитаріїв; 

– провести у разі необхідності поточний ремонт в приміщеннях інституту, 
навчально-лабораторному корпусі та гуртожитку.  

– продовжити ефективне використання матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу з урахуванням сучасних технічних засобів навчання,  

необхідність  економного утримання навчальних площ, обладнання, 

використання паперових носіїв інформації, а також витрат на комунальні 

послуги та опалення. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
 



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» 

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) 

2015-2016 

(випуск 2016 р.) 
ПАТ «Мегабанк» 7 (у т.ч. 1 

іноземною) 
 8 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 8 (у т.ч. 3 

іноземною) 
  

ПАТ «Укрсоцбанк» 13 (у т.ч. 4 

іноземною) 
  

ТОВ Аудиторська фірма «Агенство з МСФЗ»   10 (у т.ч. 3 

іноземною) 

ДНВП «Об’єднання Комунар»  5  

 Всього у 2015-2016 н.р. 28 (у т.ч. 8 

іноземною) 
5 18 (у т.ч. 3 

іноземною 



Додаток 2. 
 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2015/2016 н.р. 

(у порівняні з 2014/2015 н.р.) 

(кількість осіб) 
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1. Кафедра 

банківської 

справи 
19 19 1 14 4 - - - - 25 21 2 13 6 4 - 1 3 

2. Кафедра 

фінансів та 

економічної 

безпеки 

18 16 1 8 7 3 1 2 - 17 16 2 8 6 1 - - 1 

3. Кафедра 

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

4. Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

10 10 1 7 2 - - - - 10 10 2 5 3 - - - - 

5. Кафедра 

іноземних мов 
9 8 - 3 5 1 - 1 - 9 9 - 5 4 - - - - 

6. Кафедра вищої 

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

7. Кафедра 

економічної 

теорії 
6 6 1 4 1 - - - - 6 6 1 4 1 - - - - 

8. Кафедра 

менеджменту та 

бізнесу 
5 5 2 2 1 - - - - 6 4 - 3 1 2 1 1 - 

9. Кафедра 

інформаційних 

технологій 
10 8 2 5 1 2 - 2 - 13 9 2 7 1 4 2 2 - 

Всього  

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

Всього  

за 2015-2016 н.р. 
         103 91 9 58 24 12 3 5 4 

 



Додаток 3 
 

Діагностика знань студентів у 2015-2016 н.р. 
 

Напрями підготовки 

та спеціальності 

Кількість 

перевіркових 

контрольних 

заходів 
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Банківська справа 9 20 24 - 6 6 3 4 4 5 7 14 1 3 3 

Фінанси і кредит 17 15 21 6 6 6 4 3 3 5 4 10 2 2 2 

Облік і аудит 15 15 17 6 6 6 5 3 3 2 5 7 2 2 1 

Бізнес-

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

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

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

Комп’ютерні науки - 7 8 - 5 6 - - - - 2 1 - - 1 

Всього 41 70 70 2 23 24 12 10 10 12 31 32 5 7 7 
 



Додаток 4. 

Методичні розробки, підготовлені до видання в 2015/2016 н.р. 

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

№ 
з/п 

Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 
аркушів 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

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

25 39 8 127,2 154,0 20 

2.  Опорні конспекти лекцій 20 7 5 80,5 27,0 12 

3.  Практикуми 3 2 - 11,0 14,0 - 

4.  Збірники вправ і задач, тестових 
завдань, словники 

- 5 - - 17,0 - 

5.  Методичні рекомендації до 
виконання курсових та  
дипломних робіт 

2 4 - 2,5 8,0 - 

6.  Методичні рекомендації до 
екзамену 

3 12 - 4,5 6,0 - 

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

8.  Програми навчальних 
дисциплін, практик, ЕК 

95 31 - 48,0 28,0 - 

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

 Разом 151 102 13 294,7 286,0 32 



Додаток 5 
 

Навчально-методичне забезпечення, підготовлене на паперових носіях 

у 2015/2016 н.р.  (у порівнянні з 2013/2014 н.р. та 2014/2015 н.р.) 
 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  Робочі програми навчальних 

дисциплін 
112 99 198 134,0 120,5 203,0 

2.  Конспекти лекцій 29 18 35 102,0 81,0 84,0 

3.  Екзаменаційні білети з 

дисциплін 
64 67 57 128,0 132,0 48,0 

4.  Методичні рекомендації і 

завдання до екзамену  
2 7 4 3,2 4,5 2,0 

5.  Завдання для модульного 

контролю знань  
37 46 53 21,0 42,5 43,0 

6.  Завдання до тестового контролю  33 34 20 24,0 21,8 18,0 

7.  Завдання до предметних 

олімпіад 
11 10 9 10,0 16,0 12,8 

8.  Комплексні контрольні роботи 7 26 24 10,5 39,0 26,0 

9.  Завдання до вступу в УБС 6 6 9 6,0 9,0 17,0 

 Разом 301 313 408 438,7 466,3 443,8 

 



Додаток 6. 

Навчально-методичне забезпечення, підготовлене в  

електронному вигляді та на електронних носіях у 2015/2016 н.р.  

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

 
№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  Дистанційні курси 33 28 2 165,0 140,0 13 

2.  

Навчально-методичні посібники 

для самостійної та 

індивідуальної роботи 

2 10 1 14,0 34,0 6,0 

3.  Опорні конспекти лекцій 3 10 1 10,5 30,5 4,0 

4.  Практикуми 2 3 1 10,0 12,0 4,0 

5.  

Методичні рекомендації до 

проведення практичних, 

лабораторний і семінарських 

занять 

28 41 1 28,0 38,0 1,0 

6.  

Методичні рекомендації до 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

40 56 48 40,0 47,0 46,0 

7.  

Методичні рекомендації до 

написання курсових і 

дипломних робіт 

3 4 6 5,0 4,0 6,0 

8.  

Тестові завдання з дисциплін та 

їх розміщення  у програмі 

MOODLE 

12 19 11 3,6 5,5 4,0 

9.  
Методичні рекомендації до 

екзаменів 
7 7 2 3,5 7,0 1,5 

10.  
Презентації до навчальних 

дисциплін 
83 74 51 33,0 50,0 34,0 

 Разом 213 247 124 276,6 368,0 119,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 7 

ДЕТАЛІЗОВАНА 

інформація про результати наукової діяльності ХННІ ДВНЗ «УБС»  

 

1. Підготовка та захист дисертацій 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Кількість НПП 

 

 

92 

 

На 1 

НПП 

92 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

91 На 1 

НПП 

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

Кандидатські  2 0,02 14 0,15 - - 14 0,15 2 0,02 15 0,17 

 

2. Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 

 
                                                       Кількість НПП 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

92 На 1 НПП 91 На 1 НПП 91 На 1 НПП 

Монографії  19 0,21 12 0,13 20 0,22 

Підручники з грифом МОН* 3 0,03 4 0,04 2 0,02 

Навчальні посібники з грифом МОН* 8 0,09 6 0,07 11 0,12 

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

Словники  0 0 0 0 - - 

ВСЬОГО: 32 0,35 26 0,29 33 0,36 

 

* - з грифом МОН або рекомендовані Вченою Радою Університету банківської справи 

 

 



 

3. Публікація наукових статей *, препринтів, тез доповідей 

                                       Кількість НПП 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

92 на 1 НПП 91 на 1 НПП 91 на 1 НПП 

Загальна кількість публікацій 

наукових статей   

171 1,85 178 1,96 245 2,69 

в т.ч. у закордонних виданнях 46 0,5 51 0,56 73 0,8 

у виданнях SCOPUS та Web of Science 4 0,4 10 0,11 12 0,13 

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 

164 1,78 160 1,75 227 2,5 

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

 

4. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

Кількість НПП 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

92 на 1 НПП 91 на 1 НПП 91 на 1 НПП 

Опонування дисертацій 11 0,1 9 0,1 10 0,11 

Рецензування дисертацій 4 0,02 7 0,08 4 0,04 

Відгуки на автореферати 30 0,46 38 0,42 73 0,8 

Рецензування монографій 15 0,16 6 0,07 18 0,2 

Рецензування підручників 1 0,01 1 0,01 1 0,01 

Рецензування навчальних посібників 16 0,14 9 0,1 7 0,08 

Рецензування наукових статей 37 0,37 36 0,4 32 0,35 

Рецензування програм та навчально-

методичні матеріали  

13 0,16 15 0,17 10 0,11 

ВСЬОГО 132 1,43 121 1,33 155 1,7 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Участь у наукових конференціях, симпозіумах,  

 

 
Кількість НПП 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

92 На 1 НПП 91 На 1 НПП 91 На 1 НПП 

Міжнародні науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції та 

форуми 

75 0,82 70 0,77 65 0.71 

к-ть учасників 210 2,28 148 1,63 196 2,76 

Всеукраїнські науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції 

13 0,14 12 0,13 13 0,14 

к-ть учасників 16 0,17 15 0,15 35 0,39 

ВСЬОГО                               конференцій 88 0,96 82 0,9 78 0,86 

учасників    226 2,46 163 1,79 231 2,54 

 

 



6. Науково-дослідна робота студентів 

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

Кількість студентів 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

736 На 1 

студента 

732 На 1 

студента 

778 На 1 

студента 

Міжнародні науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції та 

форуми /  32 0,04 29 0,04 27 0,03 

к-ть учасників 305 0,41 280 0,38 308 0,4 

Всеукраїнські науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції 

форуми та ярмарки/  22 0,03 19 0,03 19 0,03 

к-ть учасників 71 0,1 62 0,09 59 0,08 

Всього конференцій: 54 0,07 48 0,07 46 0,06 

376 0,51 342 0,47 367 0,47 

Конкурси /  35 0,05 40 0,06 42 0,05 

к-ть учасників 429 0,58 418 0,57 350 045 

Олімпіади/  8 0,01 10 0,01 10 0,01 

к-ть учасників 43 0,06 39 0,05 32 0,04 

Семінари, круглі столи/  22 0,03 21 0,03 18 0,02 

к-ть учасників 670 0,91 635 0,87 580 0,75 

ВСЬОГО заходів /  119 0,16 119 0,16 116 0,15 

Всього учасників 1518 2,1 1434 1,96 1329 1,71 
 

б) Виконання науково-пошукових робіт, публікація наукових статей та тез доповідей 
 

Кількість студентів 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

736 На 1 

студента 

732 На 1 

студента 

778 На 1 

студента 

Науково-пошукова робота  210 0,29 198 0,27 180 0,23 

Наукові статті  75 0,1 77 0,11 74 0,1 

Тези доповідей 370 0,5 350 0,48 320 0,41 

ВСЬОГО  655 0,89 625 0,85 574 0,74 



 


