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Робота Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» в 2018/2019 навчальному році була спрямована на 

реалізацію основних завдань, поставлених ДВНЗ «Університет банківської 

справи», Стратегічних напрямів динамічного розвитку Університету щодо 

забезпечення європейської якості освіти, Концепції формування моделі 

навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та фінансових операцій з 

урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення інтенсифікації 

напрямів роботи Інституту, 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: 
 

1. Акредитація з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» за освітнім рівнем «бакалавр» з 

ліцензованим обсягом 75 осіб - акредитаційну справу надано до МОН, 

отримано позитивний висновок експертів.  

2. Реалізація нових освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів за 

спеціальностями 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент» та з галузі знань 12 

«Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 125 

«Кібербезпека», орієнтуючись на потреби замовника через моніторинг 

потреб ринку праці та посилення співпраці з роботодавцями. 

3. Наскрізна підготовка з іноземної мови: продовжено практику викладання 

навчальних дисциплін на іноземній мові  англомовної програми зі 

спеціальності 072  Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-

професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

бакалаврського рівня підготовки та зі спеціальності 073 Менеджмент, 

освітньо-професійна програма «Менеджмент» магістерського рівня 

підготовки науково-педагогічними працівниками інституту та розроблено 

відповідне навчально-методичне забезпечення кафедрами. 

4. Продовження роботи щодо функціонування системи дистанційного 

навчання та формування веб-ресурсів навчальних дисциплін за всіма 

формами навчання студентів та освітніми програмами: на платформі Moodle  

розроблено сайт дистанційного навчання ХННІ відповідно до діючих 

освітньо-професійних програм інституту; розроблено 16  дистанційних 

курсів з освітньо-професійних програм магістерської підготовки за всіма 

спеціальностями, ще 3 дистанційних курсу в процесі розробки. 

Сертифіковано 10 дистанційних курсів, продовжується процес 

сертифікації ще 17 курсів згідно затвердженого графіку. Дистанційні 

курси-ресурси першого (бакалаврського)освітнього рівня наповнюються 

необхідними навчально-методичними матеріалами. 

5. Інтенсифікація навчання здобувачів вищої освіти з урахуванням доступності 

інформаційних ресурсів (віддалений доступ через Internet): продовжено 



навчання здобувачів вищої освіти заочної дистанційної форми навчання з 

використання ресурсів сайту E-learning для банкірів на платформе Moodle. 

6. Розширення сфери застосування в навчальному процесі реального 

програмного забезпечення  та забезпечення сертифікації студентів за 

окремими компетенціями: продовжено викладання дисциплін 

магістерського рівня  з використанням методик АССА, SAP; проведення 

семінарів-тренінгів для студентів старших курсів з актуальних питань 

комунікацій, технологій продажу та ділових переговорів, теорії та 

практики міжнародних переговорів, тощо. 

7. Підготовка і удосконалення навчально-методичного забезпечення а саме: 

розроблені робочі програми навчальних дисциплін І, ІІ ІІІ курсів 

бакалаврського рівня весняного семестру відповідно до Положення про 

навчально-методичне забезпечення освітньої програми, завершено роботу  

над підготовкою робочих програм навчальних дисциплін відповідно до нових 

освітньо-професійних програм (І-ІІІ курс бакалаврський рівень, І курс 

магістерський рівень для осіннього семестру); розроблені нові освітньо-

професійні програми та навчальні плани відповідно до нових стандартів 

освітньої діяльності, які будуть задіяні з 2019/2020 н.р. з усіх 

спеціальностей бакалаврського рівня (крім 122 Комп’ютерні науки) та за  

спеціальністю 073 Менеджмент магістерського рівня; відповідно до 

Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми 

розроблено та затверджено обов’язкові складові навчально-методичного 

забезпечення. 

8. Удосконалення технології лекційних занять: поступовий перехід від 

репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру 

навчання. 

9. Підвищення ефективності практичних і семінарських занять: використання 

на заняттях тренінгових технологій, роботи в командах, вирішення 

проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з 

вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

10. Удосконалення організації індивідуальної роботи студентів:  творча, 

наукова, аналітична спрямованість завдань, наближення до фактичних 

показників діяльності банківських установ, підприємств та організацій:  

11. Підвищення якості підготовки студентів до предметних олімпіад та олімпіад 

зі спеціальностей: використання індивідуального підходу та закріплення 

НПП за окремим студентом (підготовлено 2 переможців Всеукраїнської 

олімпіади)  (додаток 1).  

12. Удосконалення методики проведення операційних оn-line тренінгів в 

програмному комплексі АБС «Б2» в рамках занять навчальної практики:   

налагоджено підсистему кредитування юридичних та фізичних осіб у 

системі автоматизації банківської діяльності «Б2» та розроблено 

методичні рекомендації щодо проведення зазначених видів банківської 

діяльності. 

13. Розширення практики захисту дипломних робіт студентами на виробництві, 

у т.ч. іноземною мовою:  за звітний період на виробництві захищено 37 

магістерських дипломних робіт (з них 37 робіт – на замовлення 



роботодавців), захист 6 дипломних робіт на виробництві відбувся 

іноземною мовою (додаток 2).  

14. Продовження роботи щодо укладання нових угод із замовниками, особливо 

довгострокових: ТОВ з обмеженою відповідальністю «АУРА-ІНВЕСТ», 

Національна служба посередництва і примирення Харківської області, 

Благодійна організація “Благодійний фонд «Музей програмного 

забезпечення та комп’ютерів»” Харківський національний автомобільно-

дорожній університет; громадська організація “Діловий клуб «Партнер»”. 

15. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: отримано 

сертифікати В2 з іноземної мови 3 НПП, отримано 4 сертифікати з за 

програмою «Технології розробки дистанційних курсів» та до кінця червня 

планують отримати сертифікати ще 8 викладачів; стажування у 

фінансово-кредитних установах та з метою підтвердження кваліфікації. 

16. Розгорнуто роботу кафедри інформаційних технологій, спрямовану на 

формування якісного кадрового складу, отримання лідерських позицій у 

підготовці фахівців з комп’ютерних технологій: викладачами кафедри 

пройдено довгострокове підвищення кваліфікації відповідно до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, здійснюється постійний 

моніторинг показників рівня  результатів професійної діяльності (5 

викладачів підвищили показники за 2018/2019 н.р., складено план заходів 

щодо підвищення рівня результатів професійної діяльності на 2019/2020). 

17. Формування якісного контингенту з урахування набору іноземних 

громадян:  фактичний набір від ліцензованого обсягу складає для 

спеціальності  071 Облік і оподаткування – 53,4%, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування – 56,5%, 073 Менеджмент  – 46 %, 122 

Комп’ютерні науки –    35%, 125 Кібербезпека  – 40%  у тому числі на 

спеціальність 072 зараховано 5 іноземців (бакалаврський рівень), 122 – 3 

(бакалаврський рівень),  073-7(магістерський рівень) 

18. Запровадженням нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  

підвищення результатів науково-педагогічної діяльності НПП відповідно до 

встановлених вимог; формування складу проектних груп та груп 

забезпечення спеціальностей. 

19. Розширення тематики семінарів з підвищення кваліфікації фахівців 

фінансово-кредитної сфери з урахуванням  потреб ринку:  заплановано 

проведення підвищення кваліфікації кредитних посередників. До проведення 

занять залучалися висококваліфіковані фахівці Національного банку 

України, провідні фахівці Нацкомфінпослуг, Харківського обласного 

управління АТ «Ощадбанк», аудиторських компаній, НПП інституту та 

інших навчальних закладів. 

20. Забезпечення подальшої роботи Центру підготовки іноземних громадян до 

вступу у вищі навчальні заклади:  велася активна робота з контрактерами 

щодо залучення іноземних громадян до навчання; за звітний період укладено 

договори з 8 новими контрагентами, видано 11 особистих запрошень на 

навчання. 

21. e: у 2018/2019 навчальному році за програмами семестрового обміну 

навчалися 2 студента в Познанському університеті економіки та бізнесу, 



м. Познань (Республіка Польща) та Латвійському університеті, м. Рига 

(Латвія), 1 студентка навчається за програмою подвійного диплому у 

Балтійській Міжнародній академії, м. Рига (Латвія), 1 студент пройшов 

стажування в Університеті прикладних наук при Федеральному банку 

Німеччини, 2 студенти пройшли стажування у Регіональному відділені 

банку PKO Bank Polski, м. Люблін (Польща). 
22. Проведення на базі інституту другого етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа”: студент 
інституту та його науковий керівник нагороджені дипломами І ступеня 
МОНУ. 

23. Проведення Міжнародних науково-практичних конференцій та 
міжвузівської конференції: 

• «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», у 
роботі якої взяли участь 92 науковці з фінансових установ і ВНЗ України 
та інших країн. За підсумками конференції підготовлено збірник наукових 
статей на електронному носії; 

• молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем 
європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 153 студента. За 
підсумками конференції підготовлено збірник наукових статей на 
електронному носії;  

• Міжвузівська науково-практична конференція для іноземних студентів і 

слухачів підготовчих факультетів і відділень України «Научные 

исследования: инновационный подход к проблемам ІІІ тысячелетия», в 

роботі якої взяли участь 96 студентів з 12 ВНЗ України. За 

результатами конференції надруковано збірник матеріалів конференції.  

24. Забезпечено виконання  2 науково-дослідних роботи, одна з яких за кошти 
державного бюджету, інша ініціативні. 

25. Опубліковано 13 монографій, 1 підручник, 3 посібника, рекомендованих 

Веною радою ЗВО. Опубліковано 163 наукових статті, з них: 100 статей у 

фахових виданнях, 24 – у міжнародних виданнях, 26- в виданнях, які входять 

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

26. Надруковано збірники наукових праць інституту «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» №2(25)/2018, 3(26)2018, 

4(27)2018, 1(28)2019. 

27. Науково-педагогічних працівники Інституту взяли участь у 76 наукових 
конференціях з 178 доповідями. 

28. Забезпечено участь 346 студентів в 65 наукових конференціях. 

29. Забезпечення участі студентами інституту у наукових  конкурсах: взято 

активну участь у 6 Міжнародних, 20 Всеукраїнських, 2 регіональних 

конкурсах з наступними результатами: отримано 1 диплом ІІ ступеня, 2 

дипломи  ІІІ ступеня, 1 диплом учасника міжнародних конкурсах; 1 диплом І 

ступеня 2 диплом ІІ ступеня, 10 дипломів  ІІІ ступеня Всеукраїнського 

рівня, 1 диплом І ступеня, 1 диплом  ІІ ступеня на регіональних конкурсах. 

30. Підвищено якість кадрового складу шляхом отримання  вченого звання 

доцента – 2  викладачами інституту. 



31. Участь у щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління ХХІ», 

мета якої презентація досягнень галузі «Державне управління», 

налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, 

бізнес-середовищем, сприяння формуванню й реалізації інноваційних 

наукових і освітніх проектів; 

32. Забезпечення проведення Регіонального Турніру з фінансової грамотності 

на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації: з метою 

створення основ для підвищення фінансової грамотності учнівської молоді 

та студентства, як необхідної умови підвищення рівня і якості життя, а 

також налагодження освітнього, наукового, організаційно-методичного 

співробітництва, спрямованого на розвиток фінансової грамотності 

громадян України. 

33. Забезпечення подальшої реалізації стратегічних напрямів розвитку 

Університету в частині покращення показників діяльності інституту: 

продовжено співпрацю щодо організації професійного навчання безробітних 

з Центром зайнятості; продовжено проведення навчання для керівників та 

головних бухгалтерів кредитних спілок, ломбардів та фінансових компаній.        
 

Навчальною діяльністю у 2018/2019 н.р. станом на 01.10.2018 року було 
охоплено 619 студентів (станом на 01.10.2017 року було 649 студентів), з них за 
денною формою 565 осіб (91,3%), заочною формою 54 особи (8,7%). За 
державним замовленням навчалося 257 осіб, за рахунок фінансування НБУ 
навчалась 1 особа (знаходиться в академічний відпустці), за іншими джерелами 
фінансування – 361 осіб. Із загальної кількості студентів – іноземні студенти 
станом на 01.10.2018 року склали 35 осіб. Протягом трьох навчальних років у 
кількості студентів відбувається незначне зменшення контингенту (табл. 1) 

Таблиця 1 

Контингент студентів ХННІ ДВНЗ «УБС»  
 

Форми навчання 

Кількість осіб 

станом на 

1.10.2016 

станом на 

1.10.2017 

станом на 

1.10.2018 

Денна  649 613 565 

Заочна  40 36 54 

Перепідготовка 21 - - 

Всього 710 649 619 
 

За першим (бакалаврським) рівнем навчалося 367 осіб, за другим 

(магістерським) –  252 особи. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Чисельність студентів за освітньо- 

-кваліфікаційними рівнями/ступенями вищої освіти 
 

Ступінь вищої освіти Станом на 01.10.2017 Станом на 01.10.2018 

денна Заочна  денна Заочна 

Бакалавр 401 4 350 17 

Магістр 212 32 215 37 

Всього  613 36 565 54 



Чисельність студентів, що навчалися за спеціальностями «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на 01.10.2018 року становить 333 особи, 

«Облік і оподаткування» – 68 осіб, «Менеджмент» – 109 осіб, «Комп’ютерні 

науки» – 84 особи, «Кібербезпека» - 25 осіб. (табл. 3). 

Таблиця 3 

Чисельність студентів за спеціальностями 
 

Спеціальність 

Кількість осіб 

станом на 

01.10.2016 

станом на 

01.10.2017 

станом на 

01.10.2018 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

491 381 333 

«Облік і оподаткування» 91 86 68 

«Менеджмент» 74 97 109 

«Комп’ютерні науки» 51 70 84 

«Кібербезпека» 3 15 25 

Всього  710 649 619 
 

У 2018/2019 н.р. отримали диплом за освітнім ступенем «магістр» – 105 

осіб, у тому числі за денною формою навчання 94 особи (89,5 %), за заочною 

формою навчання – 11 осіб (10,5 %); за освітнім ступенем «бакалавр» – 118 

осіб, у тому числі за денною формою навчання 113 осіб (95,8 %), за заочною 

формою навчання – 5 осіб (4,2 %). 
Рис.1. Кількість випускників інституту освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» 

 

З усієї кількості випускників інституту за освітнім ступенем «магістр» 

диплом з відзнакою отримали 42 студенти, за освітнім ступенем «бакалавр» - 26 

студентів. 

Таблиця 4 

Кількість студентів,  які отримали диплом з відзнакою 
 

Освітній 

рівень 

 Фінанси 

і кредит 

Облік і 

аудит 

Комп’ютерні 

науки 
Менеджмент 

Облік і 

оподаткування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

денна денна денна денна денна денна заочна 

магістри    15 6 17 4 

бакалаври 19 3 1 - 2 1 - 

57

67

11

21

37

11 19

магістр

бакалавр

Фінанси, банківська справа та 
срахування (Фінанси і кредит)

Облік та оподаткування 
(Облік і  аудит)

Менеджмент

Комп'ютерні науки



 

Результати захисту дипломних робіт студентів освітнього ступеня 

«магістр» свідчать, що в цілому показники успішності знаходяться в межах 

нормативних (табл. 5): 

Таблиця 5 

Результати захисту дипломних робіт 
 

Освітній 

ступінь 

Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

денна заочна денна заочна 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Магістр 84,8 81,8 100 100 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

Магістр 86,5 - 100 - 

Спеціальність «Менеджмент» 

Магістр 100 - 100 - 

Спеціальність «Комп’ютерні науки» 

Бакалавр  84,2 - 100 - 

 

Згідно з Положенням про організацію виміру залишкових знань  серед 

студентів протягом 2018/2019 н.р. було проведено перевіркові контрольні 

роботи з 16 дисциплін. Студенти підтвердили якісний рівень знань з вивчених 

дисциплін: показники якісної та абсолютної успішності - на рівні семестрового 

контролю (додаток 3). 
 

Забезпечення освітнього процесу 

Освітній процес забезпечували  72 науково-педагогічні працівники, з них 

штатних – 63 особа (87,5%), за зовнішнім сумісництвом 9 осіб (12,5%). Серед 

штатних науково-педагогічних працівників інституту 82,5%  мають науковий 

ступінь та вчене звання (у 2017/2018 н.р.  74,7%), з них докторів наук, 

професорів – 5 (7,9%);  (у 2017/2018 н.р. - 8,5%), кандидатів наук, доцентів – 47 

(74,6%);   (у 2017/2018 н.р. 66,2%)  (додаток 4). 

Для забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до 

Ліцензійних умов зі складу штатних науково педагогічних працівників 

інституту, які відповідають кваліфікаційним вимогам визначеними 

Ліцензійними умовами, створено п’ять проектних груп та п’ять груп 

забезпечення освітніх програм за спеціальностями:  

- 071 «Облік і оподаткування»; 

- 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 

- 073 «Менеджмент»; 

- 122 «Комп’ютерні науки»; 

- 125 «Кібербезпека». 

За результатами самоаналізу наукової та професійної активності 

показники професійної діяльності всіх науково-педагогічних працівників 

інституту відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності (виконання не  менше 4 вимог). З метою підвищення рівня 

результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

розроблено план заходів. 



У 2019-2020 н.р. планується підвищити якість кадрового складу науково-

педагогічних працівників шляхом захисту 2 дисертаційних докторських робіт 

(Погореленко Н.П., Орєхова К.В.). 
 

Підвищення педагогічної та наукової кваліфікації науково-

педагогічних працівників у звітному періоді відбувалося за різними формами. 

Було охоплено 50 науково-педагогічних працівників,  що складає 56,82 % (у 

2017/2018 н.р. – 44,6%) від загальної кількості штатних одиниць. Навчання та 

стажування НПП відбувалось в наукових, освітніх, фінансових, установах, 

організаціях: Академія економічних наук України,  Інститут Вищої Освіти 

НАПН України,  НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківський 

національний університет радіоелектроніки, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Українська інженерно-

педагогічна академія, Полтавський університет економіки і торгівлі, Балтійська 

Міжнародна Академія (Рига, Латвія),  Західно-Фінляндський Коледж 

(Фінляндія), ECL Authorised Exam Centre «Universal Test»,  Харківська обласна 

дирекція АБ «УКРГАЗБАНК»,  АТ «Ощадбанк», м. Харків, ТОВ “СіЕс Софт”, 

м. Харків.   

6 викладачів інституту взяли участь у  семінарі «Освітні проекти: 

трансфер інновацій і професійний розвиток», пройшли тестування  та отримали 

сертифікати МОН України.  

Всі НПП інституту взяли участь у навчально-методичному семінарі для 

науково-педагогічних працівників інституту з питань реалізації вимог до змісту 

і оформлення навчально-методичного забезпечення освітніх програм 

відповідно до нових стандартів вищої освіти України та отримали сертифікати. 

З метою підвищення кваліфікації та подальшого розвитку технологій 

дистанційного навчання для викладачів інституту організовано курси за 

програмою «Технологія розроблення дистанційних курсів», за результатами 

яких надається сертифікат за умови виконання усіх навчальних завдань та 

розробки власного дистанційного курсу. За звітний період отримали свідоцтва 

за цією програмою 4 викладача, 13 викладачів проходять навчання до кінця 

червня 2019 р. 

Таблиця 7 

Підвищення кваліфікації викладачів у 2017/2018,  2018/2019 н.р. 
          (кількість осіб) 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчальний рік 
В розрізі кафедр  

за 2018/2019: 

2017/2018: 2018/2019: ФБСС ОО МСГД ІТ 

Стажування 20 5 3 - 1 1 

Курси підвищення 

кваліфікації 
25 24 8 3 3 10 

Семінари, тренінги 

 
24 56 22 8 16 10 

Центром післядипломної освіти у 2018/2019 н.р. на базі інституту 

проведено 7 заходів з підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної 

сфери, у яких взяли участь 127 осіб, а саме: 

• для працівників підрозділів інкасації банківських установ – 4 заходи (91 

слухач); 



• для керівників та головних бухгалтерів ломбардів, кредитних спілок та  

фінансових компаній – 3 заходи (36 слухачів). 

Центр післядипломної освіти продовжує розширювати тематику семінарів з 

підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної сфери з урахуванням 

потреб ринку.  

 До проведення занять залучалися висококваліфіковані фахівці 

Національного банку України, провідні фахівці Нацкомфінпослуг, аудиторських 

компаній, керівники фінансових установ, НПП інституту та інших навчальних 

закладів.  

 Підготовка навчально-методичного забезпечення протягом              

2018/2019 н.р. 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 2018/2019 н.р. підготовлено понад 900 методичних розробок. Результати 

методичної роботи (у порівнянні з 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р.) представлено у  

додатку 5. 

Всього по інституту студентами використовувалося у навчальному процесі 

понад 2800 методичних розробок, підготовлених викладачами за останні 3 роки, 

які були видані, а також створені на електронних носіях та  розміщені в 

електронній бібліотеці інституту та хмарному середовищі. 

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес. 

Впровадження й систематичне використання сучасних інноваційних 

технологій в освітньому процесі сприяє активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти і викладачів, інтенсифікації освітнього 

процесу, появі зацікавленості навчанням, підвищенню мотивації пізнавальної 

діяльності, формуванню потреби в самонавчанні.  В практичній діяльності 

студентам знадобляться такі якості, як гнучкість та своєчасність прийняття 

рішень, вміння складати плани роботи, адаптовані до поточних умов, здатність 

відстоювати свою думку та доносити її до партнерів та опонентів. Цьому можна 

навчитися, використовуючи в освітньому процесі інноваційні технології навчання 

(дистанційні курси, інтерактивні навчально-методичні посібники). Одним з видів 

застосування сучасних інноваційних технологій навчання є використання 

інтерактивних навчально-методичних посібників (додаток 6), що дозволяє 

створити комфортне навчальне професійно-орієнтоване інформаційне 

середовище.  

З метою обміну досвідом та впровадження сучасних педагогічних 

технологій у навчальний процес як досвідченими, так і молодими викладачами, 

проведено 12 відкритих занять. 

 

З метою подальшої ефективної діяльності інституту  на 2019/2020 н.р. 

з організаційної та навчально-методичної роботи передбачено: 

 проходження акредитації з галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі 

спеціальності 125 «Кібербезпека» за першим (бакалаврським) рівнем з 

ліцензованим обсягом 30 осіб, зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  за 

другим (магістерським) рівнем  з ліцензованим обсягом 50 осіб; 



 ліцензування спеціальності 125 «Кібербезпека» за другим (магістерським) 

рівнем; 

 ліцензування підготовки іноземних громадян за спеціальностями 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування», 073 

«Менеджмент»,   122 «Комп’ютерні науки»,  125 «Кібербезпека»;  

 реалізація нових освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів за 

спеціальностями 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 125 

«Кібербезпека» у відповідності до нових освітніх стандартів; 

 підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-педагогічних 

працівників відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: 

сертифікація з іноземних мов на рівні В2, з дистанційного навчання; 

стажування у фінансово-кредитних установах та ЗВО з метою підтвердження 

кваліфікації, удосконалення кадрового складу НПП відповідно до 

встановлених вимог; 

 подальший розвиток та реалізація англомовних освітніх програм: наповнення 

мовного портфоліо, курси з поглиблення знань з іноземної мови (у т.ч. 

вивчення другої іноземної мови); 

 започаткування дуальної форми здобуття вищої освіти відповідно до 

укладеного Меморандуму через реалізацію договору про співробітництво з АТ 

«Мегабанк»;   

 подальший розвиток дистанційного навчання та оптимального поєднання за 

різними формами освіти: розробка та сертифікація дистанційних курсів з 

освітніх програм другого (магістерського)  рівня за всіма спеціальностями; 

наповнення курсів-ресурсів за всіма дисциплінами освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня необхідним навчально-методичним забезпеченням;  

 розширення сфери застосування в навчальному процесі реального 

програмного забезпечення  та забезпечення сертифікації студентів за 

окремими компетенціями; 

 продовжити практику партнерства з роботодавцями на основі угод про 

співпрацю та договорів на проведення практики студентів та забезпечувати їх 

залучення до всіх складових освітнього процесу: узгодження освітніх програм 

за спеціальностями інституту, тем кваліфікаційних магістерських і 

бакалаврських робіт з подальших їх захистом на виробництві (не менш 50%), 

підвищення ефективності процесів працевлаштування;  

 удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання її студентами з 

метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім програмам з 

урахуванням можливостей доступу до англомовної фахової літератури; 

 удосконалення технології лекційних занять, а саме поступовий перехід від 

репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру навчання, 

залучення гостьових лекторів з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, 

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

які є визнаними професіоналами з досвідом практичної,  дослідницької, 

управлінської, інноваційної роботи за фахом;    



 підвищення ефективності практичних і семінарських занять шляхом 

максимального запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, 

вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до освітнього 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; 

 удосконалення організації індивідуальної роботи студентів через їх творчу, 

наукову і аналітичну спрямованість, наближення до фактичних показників 

діяльності банківських установ, підприємств та організацій та за рахунок 

використання технологій дистанційного навчання; 

 підвищення якості підготовки студентів до предметних олімпіад та олімпіад зі 

спеціальностей шляхом індивідуального підходу та закріплення відповідних 

НПП кафедр за окремими студентами; 

 підтримка навчання студентів інституту за програмами подвійного диплому 

спільно з ВНЗ – партнерами. 
 

Науково-дослідна робота інституту протягом 2018/2019 навчального року 

була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Наукові 

засади руху фінансових потоків економічних агентів», формування нових 

наукових напрямів і шкіл. 

Головними напрямками наукових досліджень були науково-дослідні роботи 

присвячені руху фінансових потоків економічних агентів в умовах глобалізації, 

теорії та методології трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни. У 

Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «УБС» виконувалось 2 

науково-дослідних робіт, серед яких:  

• Науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету – 1; 

• Ініціативні науково-дослідні роботи –1 

1) Науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету: Моделювання 

фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни 

в умовах глобалізації  (№0118U003772): В рамках дослідження: розроблений 

удосконалений комплекс складових фінансової стабільності та їх системна 

характеристика; удосконалений механізм забезпечення фінансової 

стабільності та розробка рекомендацій щодо розвитку організаційно-

економічного забезпечення фінансової стабільності; удосконалені науково-

методичні підходи щодо аналізу та оцінювання фінансової стабільності; 

отримали розвиток методичні підходи щодо оптимізації фінансових 

показників діяльності економічних агентів та рекомендації відповідних 

оптимальних показників з урахуванням потреб фінансово-економічної 

безпеки; удосконалено система моніторингу фінансової стабільності за 

рахунок формування оптимального комплексу індикаторів та обґрунтування 

рекомендацій щодо їх інтерпретації; розроблено нову концепції управління 

фінансовим розвитком економічних агентів через систему рейтингування, 

прогнозування та реалізації цільового проекту; обґрунтувань науково-

методичний підхід щодо визначення кризових ознак розвитку економічного 



агенту; розроблено рекомендацій з адаптації суб’єктів господарювання до 

умов мінливого економічного простору. 
2) Ініціативні науково-дослідні роботи: «Покращення фінансового стану 

підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).  В рамках науково- 

дослідної роботи здійснено дослідження співвідношення між фінансовим 

станом підприємства і його безпечною діяльністю, що істотно важливо в 

кризових ситуаціях; дослідження економічної сутності переваг і недоліків 

аналізу фінансового стану підприємства: коефіцієнтний, рейтинговий, аналіз 

ліквідності та фінансової стійкості підприємства, що дозволяє вдосконалити 

традиційні методи для вирішення поставлених у роботі завдань; 

удосконалено методику оцінки фінансового стану підприємств. 
 

З 2017 року директор Інституту очолює Харківський територіальний центр 

Слобожанського регіонального Центру Академії економічних наук України, 

метою якого є участь у створенні ефективної індустріальної політики України; 

розробка пропозицій по виведенню економіки України з кризи шляхом реалізації 

курсу реформ; відродження міжнародної діяльності України на основі  нової 

індустріальної політики; забезпечення залучення ефективних інвестицій замість 

кредитів; розробка проектів, направлених на стабілізацію державних фінансів, 

оздоровлення банківської системи; дослідження проблем прогнозування та 

стратегічного розвитку вітчизняної економіки та ліквідації її структурних 

диспропорцій; участь у розробці та виконанні державних цільових програм; 

впровадження спільно створених наукових праць, проведення постійно діючих 

семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів, симпозіумів; розробка та 

публікування монографій, підручників, навчальних посібників, методик та 

методологій. 

На сьогодні у Центрі забезпечуються проведення наступних заходів:  

- перереєстрація членів регіонального Центру АЕНУ;  

- робота над сумісними проектами, тематику яких було запропоновано та 

обговорено під час робочої наради на засіданні Північно-Східного 

регіонального Центр Академії економічних наук України 10 листопада 2017 

року; 

- налагодження зв’язків із підприємствами в напрямі підвищення активності з 

приводу відродження міжнародної діяльності України на основі нової 

індустріальної політики ; 

- навчання вітчизняних і зарубіжних студентів членами Академії.  

Щодо конкретних результатів, то протягом звітного періоду взято участь у 

проведені: 

 VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики», 21 березня 2019 року 

 VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові 

дослідження молоді з проблем европейської інтеграції», 4 квітня 2019 р. 

Результати наукових досліджень членів Північно-Східного регіонального 

Центру АЕНУ оприлюднені у монографії: «Теоретические основы повышения 

качества высшего экономического образования в Украине», підручнику 

«Банковские операции банковской системы Украины»,  а також у збірнику 



наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», 

який представлено в міжнародній науко-метричній базі даних Web of Science. 
 

Протягом навчального року опубліковано 13 монографій:   

1. Сословський В.Г. Косовський І.О. Цифрова економіка як ключовий тренд 

розвитку постіндустріального суспільства: монографія.  Підрозділи 

"Цифровізація фінансового сектору і розвиток фінансової інфраструктури 

цифрової економіки"; " Генеза розвитку та перспективи використання 

криптовалют в цифровій економіці / За ред. Пантелеєвої Н.М., Колодія С.Ю., 

Ребрика М.А. - Черкаси: ЧП Ю. Чабаненко, 2018. - 427 с. 

2. Азаренкова Г.М., Самородов Б.В., Орєхова К.В. Теоретические основы 

повышения качества высшего экономического образования в Украине. 

Монография / Коллектив авторов, под общей и научной редакцией Лернера 

Ю.И.. – Х.: ТОВ «Планета –Принт», 2018. – 708 с.  

3. Самородов Б.В. Пасічник І.В. Чхеайло А.А. Банківництво на Харківщині. 

Історичні нариси. Том І / за заг. ред. Б. В. Самородова, І.В. Пасічник, А.А. 

Чхеайло. – Харків: Золоті сторінки , 2019 – 152 с 

4. Азаренкова Г. М., Головко О. Г., Бабенко М. В., Стуруа Н. Financial stability of 

the bank: the essence and factors of influence // Management of innovative 

development of economic entities: collective monograph / edited by M. 

Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – 

Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 1. – 260 p. - P. 

211-220. 

5. Азаренкова Г. М., Головко О. Г., Бабенко М. В. , Горбунов Д. Management of 

credit and investment activity of banks of Ukraine as an integral part of the system 

of ensuring financial stability // Transformational processes of development of 

economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, 

prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA 

University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 260 p.– P. 148-157. 

6. Чеканова Н.Н. Символьно-численные методы решения дифференциальных 

уравнений классической и квантовой механики: монография  // Чеканов 

Н.А., Беляева И.Н., Кириченко И.К., Чеканова Н.Н. – Харків: Національна 

академія наук України. Інститут сцинтиляційних матеріалів, 2019. – 420 с. 

7. Даудова Г.В. Концепция формирования бюджета города Харькова на 2018 

год: Информационно-аналитические материалы /  Т.Д. Таукешева, Г.В. 

Даудова и др. / – Харьков:  «Міськдрук», 2018. – 140 с. 

8. Морозова О.І. Розробка технології формалізації освітніх та виробничих 

процесів: колективна монографія за матеріалами Міжнародної науково-

практичної конференції: Інформаційні технології управління екологічною 

безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: (Київ, 

25-26 вересня 2018 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К. : ТОВ «Видавництво 

«Юстон», 2018. – 254 с. - С. 163–164. 

9. Горовий Д.А., Горова К.О. Інформація та знання в системі управління 

інноваційним розвитком.: монографія. -  Розділ: Особливість поняття 

«інформація» як виробничого ресурсу підприємства / за  ред. д.е.н., доц. Ю.С. 

Шипуліної. – Суми: Триторія, 2018. – 332 с. 



10. Горовий Д. А. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери 

промислових підприємств: монографія. – Розділ: Бренд-менеджмент як 

складова підвищення ефективності діяльності підприємств / за заг. ред. докт. 

екон. наук, проф. Л.М. Таранюка – Суми: Видавець СНАУ, 2018. – 500 с. – C. 

145-154. 

11. Горовий Д. А., Горова К.О. Інформація та знання в системі управління 

інноваційним розвитком: монографія. – Розділ:  Особливість поняття 

«інформація» як виробничого ресурсу підприємства / за ред. д.е.н., доц. Ю. С. 

Шипуліної. – Суми: Триторія, 2018. – 332 с. – C. 27-37. 

12. Даудова Г.В. Аспекты формирования бюджета города Харькова на 2019 

год: Информационно-аналитические материалы / Т.Д. Таукешева, Г.В. 

Даудова и др. / – Харьков:  «Міськдрук», 2019. – 149 с.  

13. Даудова Г.В. Местные бюджеты в условиях трансформации 

государственных финансов (исполнение бюджета города Харькова за 2018 

год: Информационный журнал / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова и др. / –  

Харьков: «Міськдрук», 2019. – 150 с. 
 

Видано 1 підручник і 3 посібники (з рекомендацією вченої ради ЗВО): 

1. Самородов Б.В. Банковские операции банковской системы Украины. 

Учебник / Коллектив авторов, под общей и научной редакцией Лернера Ю.И.. 

– Х.: ТОВ «Планета –Принт», 2019. – 528 с. 

2. Костирко Р.А., Мадиярова Э.С., Козлова М.В., Джемпеисова Г.И. 

Международные стандарты финансовой отчетности [уч. пособие] : Э.С. 

Мадиярова, Р.А. Костырко, М.В. Козлова, Г.И. Джемпеисова - Усть-

Каменогорск: ВКГТУ, 2018. – 234 с. (Республика Казахстан)  

3. Костирко Р.А., Костирко Л.А., Чернодубова Е.В. Інтегрована корпоративна 

звітність: [навч. посібник] / Р.О. Костирко, Л.А. Костирко, Е.В. 

Чернодубова, – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 192 с. ISBN 

978-996-97681-2-4 

4. Пеняк Ю.С.,  Сафронська І.М., Ментей О.С., Кочетков О.В. Економічний 

аналіз: навчальний посібник. – Луган. нац. аграр. ун-т.– Х., 2018. – 509 с.. 
 



Публікація монографій, підручників, навчальних посібників протягом 

2016/2017 – 2018/2019 навчальних років  на 1 навчально-педагогічного 

працівника складала:  

Рисунок 2. Публікація монографій, підручників, посібників, практикумів у розрахунку на 1 ст. НПП Інституту. 
 
 

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького 

складу знаходять своє відбиття в публікаціях різних наукових фахових видань, 

таких як «Banks and Bank systems», «Investment Management and Financial 

Innovations, «Бізнес-інформ», «Marketing and Management of Innovations», 

«Економіка розвитку», «Фінансовий простір», «Інфраструктура ринку», 

«Східна Європа : економіка, бізнес та управління», «Системи управління, 

навігації та зв’язку», «Telecommunications and Radio Engineering», «Вестник 

Полоцкого Государственного университета», «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії і практики», «Сталий розвиток економіки», «Приазовський 

економічний вісник», «European Journal оf Economics And Management», 

«Сталий розвиток економіки», «Системи обробки інформації», «Актуальні 

проблеми державного управління»,  «Вісник Університету банківської справи» 

та інші. Протягом 2018/2019 н.р. викладачами видано 162 наукових статті 

загальним обсягом 91,5 друкованих аркушів, у тому числі 100 статей у фахових 

виданнях, 24 статті – у міжнародних виданнях, 26 статтей у виданнях, які 

входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science» та здано до друку 

23 статей загальним обсягом 12,0  друкованих аркушів. 



Рисунок 3. Публікація статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях у розрахунку  

на 1 ст.  НПП Інституту 
 

 

Надруковано фаховий збірник наукових праць інституту «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» № 2(25)2018, № 3(26)2018, 

№ 4(27)2018 №1(28)2019, готується до друку № 2(29)2019.  

Збірник наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики» протягом року продовжено  договір з 

виробничою службою «Уран» та агентством «Крос Реф» щодо присвоєння 

індексу DOI.  Він увійшов до переліку А фахових видань України. 

Протягом року підготовлено 3 номера Електронного збірника наукових 

праць «Молодіжний науковий диспут»: № 2(2018),  № 3(2018), №1(2019). 
 

Провідними вченими інституту протягом навчального року було 

проопоновано 2 докторських та 3 кандидатських дисертацій,  14 відгуків на 

автореферати дисертацій, 27 рецензії на наукові статті, 1 рецензію на 

монографію,  2 -  на навчальні посібники. 
 

Бібліотекою продовжено роботу по наповненню репозитарію 

Університету електронними ресурсами. Репозитарій сприяє популяризації 

наукових здобутків Університету, підвищенню його рейтингу через зростання 

рівня цитованості наукових праць працівників шляхом забезпечення вільного 

доступу до них через Інтернет. 

Науковці інституту мають можливість спрощеного доступу до 

бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та Web of Science. Крім того, 

всі науковці інституту мають  профіль в системі Google Scholar, що дозволяє 

авторам слідкувати за бібліографічними посиланнями на власні статті. Є 

можливість перегляду графіків цитування у часі та інші наукометричні 



показники, хто цитує публікації, створювати власну бібліотеку бібліографічних 

посилань, експортувати бібліографічний опис статей. 

Протягом навчального року було значно збільшено кількість цитувань у 

наукометричній базі  Scopus та кількість викладачів, які мають h-індекс: 

Таблиця 8 

№ 

з/п 

Автор Кількість цитувань 

 у 2018-2019  / всього 

h-індекс 

1.  Гороховатський В.О.  3 / 26 3 

2.  Самородов Б.В. 1/1 1 

3.  Гадецька С.В. 2/2 1 

4.  Піскунов Р.О. 0/1 1 

5.  Москаленко О.В. 0/1 1 

6.  Погореленко Н.П. 0/1 1 

7.  Морозова О.І. 2/4 1 

8.  Азаренкова Г.М. 0/1 1 

9.  Орєхова К.В. 0/1 1 

10.  Шамов С.О. 0/1 1 

 

З метою апробації наукових досліджень, отримання актуальної наукової 

інформації науковці інституту щорічно беруть участь у конференціях.  

 

У березні 2019 року в інституті проведена VІ 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, Міжнародного центру соціально-економічних 

досліджень проблем модернізації та розвитку кооперації, 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, який розміщено на сайті інституту: Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали VI Міжнародної 

науково-практичної конференції (21 березня 2019 р.). – Х. :ХННІ ДВНЗ "УБС", 

2019.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 2Gb 

RAM; Windows 7, 8, 10; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0;. — Назва з екрану. 

Електронне видання комбiнованого використовування на CD-ROM. Облік.-вид. 

арк. 9,5. 

 

Науково-педагогічних працівники  інституту взяли участь у 77 наукових 

конференціях з 178 доповідями. 5 науковці інституту взяли участь  у роботі  

конкурсних комісіях 6 всеукраїнських і 1 міжнародного студентських наукових  

конкурсів.   



 

Рисунок  4. Участь в конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів у розрахунку на  

1 ст. НПП Інституту 

 

Протягом 2018/2019 н.р. над кандидатськими дисертаціями працювало 7 

аспірантів денної форми навчання, 3 аспіранта заочної форми навчання, 2 

аспіранта вечірньої форми навчання, 3 викладачі, які відраховані, але 

продовжують дослідження, два викладача продовжують роботу над 

дисертацією після завершення навчання в докторантурі. Підвищено якість 

кадрового складу шляхом отримання вченого звання доцента – 2 викладачами 

(Чхеайло А.А., Семенченко Т.О.). Протягом 2019/2020 навчального року 

планується захист 2 докторських дисертаційних робіт (Погореленко Н.П., 

Орєхова К.В.). 

 

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 2019 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. За підсумками 

конкурсу проведена Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених та студентів «Наукові дослідження молоді  з проблем європейської 

інтеграції», у роботі якої взяли участь 219 студентів. За підсумками конференції 

підготовлено збірник наукових статей на електронному носії: Наукові 

дослідження молоді з проблем європейської інтеграції: матеріали VІІІ 



Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХННІ 

ДНВЗ "УБС", 2019.  — 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.  
 

Протягом навчального року студенти інституту брали активну участь у 6  

Міжнародних, 20 Всеукраїнських, 4 регіональних конкурсах з наступними 

результатами:  

1. Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (2 

сертифіката учасника); 

2. Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка (3 

сертифіката учасника); 

3. Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт  «Якими 

культурними здобутками може пишатися Європа" (англійською мовою)» (6 

сертифікатів учасників); 

4. Міжнародному студентському конкурсі інвестиційних досліджень «CFA 

Institute Research Challenge» (сертифікат на всеукраїнському рівні); 

5. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (диплома ІІ ступеня, 

диплом ІІІ ступеня, диплом учасника). 

6. Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 

«Менеджмент» (диплом ІІІ ступеня, 1 сертифікат). 

1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Автомобільний транспорт» (2 диплома ІІІ ступеня, 2 сертифіката 

учасників);  

2. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (сертифікат 

учасника);  

3. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Банківська справа» (диплома І ступеня, сертифікат);  

4. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 

(2 диплома ІІІ ступеня, 2 сертифіката); 

5. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Економіка сільського господарства та АПК» (сертифікат);  

6. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Економіка та управління у сфері торгівлі» (диплом ІІІ ступеня, 2 

сертифіката учасника); 

7. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Комп'ютерні науки» (3 сертифіката учасника); 

8. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Маркетинг» (грамота); 

9. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» ( диплом ІІ ступеня, 

сертифікат учасника); 

10. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Менеджмент організацій» (2 сертифікати учасника ); 



11. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Міжнародні економічні відносини» (сертифікат учасника); 

12. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Облік 

і оподаткування» (диплом ІІІ ступеня); 

13. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Підприємництво» (диплом ІІІ ступеня, грамота, 2 сертифіката учасника); 

14. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Публічне управління та адміністрування» (2 сертифікати учасника);  

15. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Страхування» (сертифікат учасника); 

16. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління персоналом» (4 грамоти);  

17. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління фінансово-економічною безпекою» (2 диплома ІІІ ступеня, 2 

грамоти);  

18. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління у сфері економічної конкуренції» (диплом ІІ ступеня, диплом 

ІІІ ступеня);  

19. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Фінанси і кредит» (сертифікат учасника);  

20. Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» (3 

грамоти); 

1. Регіональному турнірі з фінансової грамотності (диплом ІІ ступеня); 

2. Конкурс з вирішення реального завдання від компанії KPMG (участь 

команди) (сертифікати учасників півфіналу); 

3. Міжвузівський конкурс «Кращій за професією» серед студентів зі 

спеціальності «Фінанси і кредит» та «Фінанси, банківська справи та 

страхування» (І місце, ІІ місце); 

4. Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук (2  учасників отримали грамоти за участь від 

Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і 

науки Харківської облдержадміністрації); 

З 2015 року працює Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету банківської справи, метою якого є   

підвищення якості науково-дослідної роботи, популяризація серед студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки; сприяння 

розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва. 

Протягом року членами СНТ було організовано і проведено відкриті збори, 

приймали участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції», організації тижня науки, підведенні науково-

дослідного рейтингу студентів. 
 

Порівняльний аналіз щодо результатів наукової діяльності ХННІ ДВНЗ 

«УБС» за  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 н.р. наведена у додатку 7. 

 



Завдання науково-педагогічного колективу інституту на         

2019/2020 н.р. з наукової роботи: 

 науково-дослідну роботу інституту спрямувати на: реалізацію основних засад 

Концепції наукової школи «Наукові засади руху фінансових потоків 

економічних агентів»; 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; 

 забезпечити виконання науково-дослідної ініціативної теми   «Покращення 

фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях», завершити 

виконання науково-дослідної держбюджетної теми «Моделювання 

фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни 

в умовах глобалізації»; 

 забезпечити виконання вимог щодо організації роботи з видання збірника 

наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики», формування та реалізацію редакційної політики на засадах Open 

Science; 

 підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних працівників 

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

Орєхова К.В.); 

 кафедрам організувати контроль за систематичним наповненням репозитарію 

Університету науковими розробками (статті, монографії). 
 

 

 

Міжнародна діяльність.  

За результатами участі НПП в міжнародних наукових заходах протягом 

2018/2019 н.р підвищено кваліфікацію шляхом стажування науково-

педагогічного працівника  Інституту у Балтійській міжнародній Академії (м. 

Рига, Латвія ) за програмою: A modern university in the European education 

system for managers training. (Training methods, scientific and pedagogical 

development, distance education, Internationalization of the education process); 

Західно-Фінляндському Коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія).  

Опубліковано  24 статті  (в тому числі у зарубіжних виданнях Scopus – 7 

статей) та 31 теза доповідей опубліковано за результатами Міжнародних 

конференцій, які проходили за кордоном, (в т.ч опубліковано 1 наукова стаття 

за участю студента та 9 тез доповідей), підготовлено 11 наукових робіт для 

участі у міжнародних наукових конкурсах, за результатами яких отримано 3 

диплома переможця.  

Протягом навчального року інститут активно працював у напрямі 

розвитку міжнародного академічного співробітництва. Завдячуючи угодам 

щодо реалізації академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і 

викладачів за програмами семестрового навчання за кордоном в інші країни 

було направлено 2 особи, які мали змогу безкоштовно навчатись у провідних 

європейських ЗВО, зокрема: у Познанському університеті економіки та бізнесу 

(м. Познань, Польща),  Латвійському університеті ( Рига, Латвія), 1 студентка 



навчається за програмою подвійного диплому у Балтійській Міжнародній 

академії, м. Рига (Латвія), 1 студент пройшов стажування в Університеті 

прикладних наук при Федеральному банку Німеччини, 2 студенти пройшли 

стажування у Регіональному відділені банку PKO Bank Polski, м. Люблін 

(Польща). 

Навчання іноземних громадян. Одним з пріоритетів інституту у 

2018/2019 н.р. було залучення на навчання іноземних громадян для розширення 

ринку освітніх послуг та джерел фінансування, формування позитивного 

міжнародного іміджу закладу. Для залучення іноземців на навчання проведено 

низку системних заходів: 

- підписано 4 договора про співпрацю з агентствами, що здійснюють 

рекрутинг іноземних студентів в Україну; 

- видано 8 особистих запрошень іноземним громадянам на навчання в 

Інституті; 

- розроблено та розповсюджено комплекти інформаційних матеріалів 

англійською та російською мовами серед потенційних абітурієнтів за 

кордоном. 

Це сприяло тому, що в Інститут на навчання було зараховано близько 100 

іноземних студентів з Королівства Марокко, Коморських островів, Гани, 

Нігерії,  Йорданії, Єгипту, Мавританії, Великобританії та інших країн. У 

2018/2019 н.р. найбільше студентів навчалося на підготовчому відділенні – 83 

особи. На бакалавраті та в магістратурі навчалося 8 і 7 осіб відповідно. 

Продовжено практику викладання навчальних дисциплін на 

іноземній мові що дозволяє залучати більшу кількість іноземних студентів, 

готувати бакалаврів та магістрів з вільним володінням англійської мови та 

суттєво підвищувати показники працевлаштування наших випускників за 

кордоном й у транскордонних корпораціях в Україні, підвищити кількісні та 

якісні показники академічної мобільності студентів та викладачів Інституту. В 

Інституті організовано навчання за англомовними програмими зі спеціальності 

072  Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма 

«Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського рівня підготовки 

та зі спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма 

«Менеджмент» магістерського рівня підготовки. Розроблено відповідне 

навчально-методичне забезпечення кафедрами:  

• обліку і оподаткування - «Бухгалтерський облік», «Менеджмент та 

управлінський облік: Управлінський облік», «Оподаткування»; 

• менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін – УБС студія «Тайм-

менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Макроекономіка та 

Мікроекономіка», «Менеджмент та управлінський облік: Менеджмент», 

«Маркетинг», «Міжнародна та регіонально економіка», «Управління 

людськими ресурсами», «Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С- 

Глобальна економіка)», «Менеджмент (рівень D - Стратегічний 

менеджмент)», «Менеджмент (рівень  В Менеджмент організацій та 

адміністрування)», Менеджмент (рівень Е – Управління змінами)», 

«Менеджмент (рівень G Операційний менеджмент та управління 



проектами)», «Менеджмент (рівень F –Міжнародний та крос-культурний 

менеджмент)», «Маркетинг  (рівень С –Маркетинговий менеджмент»; 

• фінансів, банківської справи та страхування –  «Фінанси, гроші та кредит», 

УБС студія «Банківська система (рівень А)», «Правове забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання (рівень А)», «Фінанси підприємств», 

«Інвестування (рівень А)», «Фінанси (рівень С – Фінансовий менеджмент)» 

• кафедра інформаційних технологій –  «Інформаційні технології», «Вища 

математика», «Статистика», «Економіко-математичні методи та моделі».,  

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту 

на 2019-2020 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 2019/2020 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 банківської справи 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.  

Серед основних напрямків розвитку виховної роботи у 2018-2019 

навчальному році слід відзначити: 

 активізація  роботи органів студентського самоврядування, налагодження 

ефективних та партнерські відносини з адміністрацією навчального 

закладу, з метою сприяння та допомога, заохочення ініціативи 

студентства Університету. 

 організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями України; 

  сприяння працевлаштуванню студентів; участь у вирішенні питань 

міжнародного співробітництва між студентськими організаціями.  

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; 

 участь в організації щорічної студентської Всеукраїнської акції  ХІІІ 

Аукціону надій  метою якого у цьому році стало збір коштів на 

відновлення однієї з найцінніших архітектурних пам`яток старовинного 

Львова - скульптури Ісуса Христа на куполі каплиці Боїмів.  

 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. Протягом року надавалася 

допомога дітям-сиротам школи-інтернату для дітей з вадами слуху та  

дітям інвалідам з вадами інтелектуального розвитку школи-інтернату № 3 

м.Харкова 

 реалізація інформаційної кампанії з підвищення фінансової грамотності 

широких верств населення: підписано Меморандум між Харківською 

обласною державною адміністрацією, Харківським банківським союзом, 

Університетським консорціумом та Харківським інститутом 

Університету банківської справи задля підвищення рівня фінансової 

грамотності; проведення Другого  відкритого регіонального турніру з 

фінансової грамотності,  заходи в у рамках Global money week та 

Всесвітнього дня ощадності, Дня банківських працівників; участь у 

роботі журі Всеукраїнського  турніру з фінансової грамотності, сезонні 

професійні школи. Крім того, в поточному навчальному році робота з 

підвищення рівня фінансової грамотності серед учнів загальноосвітніх 

закладів проводилася у новому форматі. Під час весняних канікул у 

рамках Global money week учні мали можливість зіграти у економічну гру 

«Життєвий капітал». Загалом у заходах взяло участь більше 1000 учнів 

навчальних закладів міста і області. 

 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; 

Характерною ознакою освітньо-виховного процесу в Інституті є постійна, 

тісна  співпраця керівництва інституту з органами студентського 

самоврядування.  

Органи студентського самоврядування:  

 беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому статутом вищого навчального закладу;  

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

 беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти;  

 захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому 

навчальному закладі;  

 делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;  

 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;  

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі 

та банківських рахунках органів студентського самоврядування;  

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 



 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального 

закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

студентів, тощо.  

Серед заходів, що проводилися студентським активом протягом року: 

турніри юних економістів та географів, Другий регіональний турнір з 

фінансової грамотності, ряд бізнес-тренінгів у партнерстві з ПриватБанком, 

Дні відкритих дверей,  EdCamp неконференція для вчителів економіки 

загальноосвітніх закладів освіти, організовано святкування Дня знань,  

Дебют першокурсників, новорічний квест, свято Масляної,  фестиваль серед 

першокурсників,  святкування 75 річниці інституту.  

Завдяки членству в Харківській обласній студентській раді студенти 

мали змогу виступати в якості співорганізаторів та волонтерів в таких 

заходах як фестиваль здорового образу життя Healthy fest, Lego fest 

(виставка робототехніки),  встановлення рекорду в грі “Що? Де? Коли? “, 

форум “Люди важливі”, форум “Якість освіти” від УАС.  

Представники органів студентського самоврядування входять до робочих 

органів університету та інституту – Конференції трудового колективу, 

Вченої ради університету, інститутів.  

Протягом року взаємодія адміністрації Інституту та органів студентського 

самоврядування реалізується на позиціях взаємної ініціативи. Студенти 

активні щодо проведення культурно-масових заходів, систематично 

розміщують інформацію про їх проведення у соціальних мережах, що також 

сприяє проведенню профорієнтаційної роботи. У 2018-2019 навчальному 

році було Проведено близько 70 навчально-виховних студентських заходів. 

Успішно проводилися загальноуніверситетські заходи: святкування Дня 

знань, урочиста посвята у студенти; ХІІІ «Аукціон надій»; Університетські 

читання (Франківські, Шевченківські, Сковородинівські та Нарбутівські);  

Конкурс на кращого студента; святкування Дня захисника України; Дня 

вишиванки; Дня банківського працівника;  Міжнародного Дня студента; 

Всесвітнього тижня заощаджень; Global Money Week; урочистості з нагоди 

завершення навчання та отримання дипломів випускниками. Останнім 

прикладом такої успішної взаємодії є проведення у 2019 році акції Global 

Money Week. Ініційована керівництвом університету вона знайшла дуже 

серйозну підтримку у студентства. Спільно було проведено понад 50 

різноманітних заходів у Києві, Харкові, Львові, Черкасах, інших містах і 

селищах.  

Серед основних напрямків розвитку виховної роботи у 2019-2020 

навчальному році слід відзначити: 

 удосконалення механізму взаємодії органів студентського 

самоврядування та адміністрації в інтелектуально-науковій, 

організаційно-управлінській та інформаційно-комунікативній сферах; 

 посилення роботи із студентським самоврядуванням Університету та 

Інститутів шляхом проведення регулярних робочих зустрічей та 

систематичних нарад 

  проведення тематичних читань (Франківських на базі Львівського 

інституту; Шевченківських на базі Черкаського інституту; 



Сковородинівських на базі Харківського інституту і Нарбутівських на 

базі Університету) та забезпечити участь у заходах представників від 

кожного Інституту; 

 активізація  роботи органів студентського самоврядування у напрямку 

профорієнтаційної роботи та популяризації Університету серед широких 

верств населення  за місцем проживання студентів; 

 удосконалення та модернізація основних напрямків виховної роботи та 

впровадження таких форм і методів виховання, які відповідали б 

інтересам особистості, сприяли розкриттю її талантів. 

 

Матеріально-технічна та інформаційна база інституту. Протягом 
звітного періоду фонд наукової бібліотеки інституту зріс на 69 примірників 
книг, 60 примірників журналів та 3 річних комплекти газет. Стан фонду 
наукової бібліотеки у 2018/2019 н.р. представлено у таблиці 9. 

Таблиця 9 

Стан фонду наукової бібліотеки у 2018/2019 н.р. 
№ 

п/п 
Показники 

2018/2019  

н.р. 

1. Загальний бібліотечний фонд (документів) 83577 

2. Основний бібліотечний фонд (примірників) 76845 

3. Основний бібліотечний фонд (вартість) 1122477,22 

4. Фонд наукової літератури (примірників) 8354 

5. Списано з основного бібліотечного фонду (примірників) - 

6. Списано з основного бібліотечного фонду (вартість) - 

7. Наповненість цифрової бібліотеки (кількість) - 

8. Кількість записів в електронному каталозі (книги) 7805 

9. Кількість читачів (чол.) 933 

10. Кількість відвідувань користувачами (чол.) 2037 

11. Кількість книговидачі (примірників) 3018 

12. Кількість місць книговидачі 1 

13. Кількість читальних залів  2 

14. Площа читальних залів (кв. м) 284,8 

15. Площа приміщень бібліотеки (кв. м) 84,6 (369,4) 

16. 
Кількість спеціальностей, для ліцензування яких готовилося 

інформзабезпечення 

2 

17. Кількість книжкових тематичних виставок 34 

18. Кількість культурно-масових заходів 0 

19. Кількість організованих екскурсій 0 

20. 
Кількість науково-практичних конференцій та семінарів, у яких взяли 

участь працівники бібліотеки 

1 

 

Протягом звітного періоду працівниками бібліотеки проведено наступні 

заходи: 

 проведено бесіди зі студентами першого курсу про правила користування 

бібліотекою, ознайомлення з електронним каталогом «ИРБИС», 

електронною бібліотекою інституту, інформаційною сторінкою бібліотеки; 

 приймали участь у «Днях гостинності». Для школярів розповідали про 

роботу бібліотеки як структурного підрозділу інституту. 

 отримано доступ до бібліографічних баз даних Scopus та Web of Science; 



 проведено лекцію для магістрів «Ознайомлення з бібліографічними базами 

даних Scopus та Web of Science» 

 проведено роботу з наповнення та редагування Репозитарію ДВНЗ УБС; 

 проведено роботу з редагування статей (класифікація за УДК і JEL 

Classification) для наукового збірника «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики»; 

 згідно «Плану заходів щодо проведення внутрішнього контролю в 

Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет 

банківської справи» на 2019 рік  перевірена бібліотека інституту щодо 

забезпечення кафедр навчальною літературою, періодичними фаховими 

виданнями. Результати і висновки та рекомендації оформлені у «Звіт про 

результати внутрішнього контролю» 

 згідно «Плану заходів щодо проведення внутрішнього контролю в 

Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет 

банківської справи» на 2019 рік  перевірено інформаційне забезпечення 

кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін в межах 

підготовки до акредитаційної експертизи з галузі знань 07 "Управління та 

адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітнього ступеня 

«бакалавр», а саме: забезпечення кафедри навчальною літературою, 

періодичними фаховими виданнями. Результати і висновки та рекомендації 

оформлені у «Звіт про результати внутрішнього контролю» 

 проведено процедуру закупівлі навчальної літератури для поповнення 

бібліотечних фондів  

 забезпечено аналітичну та технічну обробку нової літератури  

 забезпечено класифікацію наукових статей за УДК для студентів і 

викладачів  

 бібліотека є учасником проекту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ 

Харкова», що дає можливість доступу до фондів бібліотек інших вузів. 

Надано інформацію до «Зведеного каталогу періодичних видань, які 

передплатили бібліотеки ЗВО м. Харкова у 2019 р.» 
 

Основними результатами роботи лабораторії ІТ протягом звітного 

періоду були: 

 виконання процедур по виконанню фінансових зобов`язань з контрагентами 

за договорами ініційованими лабораторією ІТ; 

 надання технічної підтримки викладачам та працівникам інституту під час 

проведення масових заходів; 

 управління правами доступу користувачів до локально-обчислювальної 

мережі; 

 виконання регламентних робіт щодо функціонування ІСПРО; 

 забезпечення технічної підтримки проведення занять у навчальних 

комп’ютерних аудиторіях: у навчальних аудиторіях встановлено програмне 

забезпечення MICROSOFT VISUAL STUDIO для забезпечення навчального 

процесу, встановлено програмне забезпечення 1C8 у навчальній лабораторії 

для забезпечення практичних занять слухачів курсів; 



 підтримка працездатності серверного та мережевого обладнання, технічних 

засобів навчання, ПЕОМ та програмного забезпечення працівників 

Інституту; 

 розробка сторінки сайту «Абітуріент банківського» для вступної компанії; 

 забезпечення працездатності оболонки дистанційного навчання MOODLE: 

виконано реорганізацію платформ для забезпечення дистанційного 

навчання у єдиний ресурс http://moodle2.khibs.ubs.edu.ua/ ; 

 підтримка доступу інституту до мережі ІНТЕРНЕТ; 

 технічне забезпечення працездатності сайту інституту: оновлення 

інформації на сторінках сайту Інституту за службовими записками 

підрозділів ХННІ; 

 підтримка працездатності цифрової телефонної станції "МЕРІДІАН"; 

 забезпечення проведення заходів в режимі відеоконференцій, фото, відео 

зйомка заходів за заявками; 
 

Основні завдання науково-педагогічних працівників інституту на 

2019/2020 н.р. з розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази: 

 реалізація робіт, пов’язаних з забезпеченням відповідності технологічним 

вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Ліцензійних умов; 

 забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази 

інституту шляхом економічного утримання навчальних площ, обладнання 

та витрат на комунальні послуги; формування бібліотечного фонду 

відповідно до профілю навчального закладу та потреб користувачів;  

 забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування 

студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників на основі 

широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів; продовження 

наповнення репозитаріїв Інститутського та Університетського  науковими 

працями викладачів та забезпечити їх реєстрацію в міжнародних реєстрах 

репозитаріїв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moodle2.khibs.ubs.edu.ua/


 
 
 

ДОДАТКИ 
 



Додаток 1 

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді:  

- 219 студентів були учасниками 15 олімпіад І-го етапу; 

- 16 студентів – учасники ІІ етапу 8 олімпіад.  

 

Порівняльний аналіз якісної участі студентів Інституту в олімпіадах 

 

Назва олімпіад 

2016/2017  2017/2018  2018/2019 

Кількість 

переможців 

Кількість 

переможців 

Кількість 

переможців 

Всеукраїнська олімпіада зі 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
- 

Диплом ІІІ 

ступеня 

- 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Державні фінанси» 
- 

- Диплом ІІ 

ступеня 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Управлінський облік» 

Не брали 

участь 

Не брали участь Диплом ІІ 

ступеня 

Міжнародна олімпіада з 

менеджменту серед молоді  

Національний 

етап: 2 

диплома І 

ступеня  

- 

Не брали участь  

Всеукраїнська студентська 

олімпіада з програмування  

1 команда (4 

студента)  – 

переможець І 

етапу, учасник 

півфіналу 

української 

першості 

1 команда (4 

студента)  – 

переможець І етапу, 

учасник півфіналу 

української першості 

- 

 



Додаток 2 

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

 

Навчаль-

ний рік 
Назва установ, підприємства, організації 

Кількість студентів  

(осіб за спеціальністю): 

 «ФБСС» 

«Облік і 

оподаткуван

ня» 

 

«Менеджме

нт» 

2017-

2018 

(випуск 

2018 р.) 

ПАТ «Мегабанк» 

 
12 (у т.ч. 4 

іноземною)  

 

Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк» 

 
8 

 

 

Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку НАН України 
8 (у т.ч. 3 

іноземною)  

 

ПАТ СанІнБев Україна 

  
7 (у т.ч. 3 

іноземною) 

 

Харківська обласна дирекція ПАТ 

«Райффайзен Банк Аваль»   

11 (у т.ч. 1 

іноземною) 

 Всього у 2017/2018 н.р. 28 (у т.ч. 7 

іноземною) 

7 (у т.ч. 3 

іноземною) 

11 (у т.ч. 1 

іноземною) 

2018-

2019 

(випуск 

2018 р.) 

АТ «Мегабанк» 

 
7 

 

 

Харківська обласна дирекція АТ АБ 

«Укргазбанк» 
8 (у т.ч. 2 

іноземною)  

 

Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку НАН України 
8 (у т.ч. 1 

іноземною)  

 

ПАТ СанІнБев Україна 

  
5 (у т.ч. 2 

іноземною) 

 

Харківська обласна дирекція ПАТ 

«Райффайзен Банк Аваль»   

9 (у т.ч. 1 

іноземною) 

 Всього у 2018/2019 н.р. 23 (у т.ч. 3 

іноземною) 

5 (у т.ч. 2 

іноземною) 

9 (у т.ч. 1 

іноземною) 



Додаток 3 
 

Діагностика знань студентів у 2018-2019 н.р. 

 

Напрями підготовки/ 

спеціальності 

Кількість перевіркових 

контрольних заходів 

 

в т.ч. 

Комплексні 

контрольні роботи 

Ректорські  

контрольні роботи 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 н

.р
. 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 н

.р
. 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 н

.р
. 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 н

.р
. 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 н

.р
. 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 н

.р
. 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 н

.р
. 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 н

.р
. 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 н

.р
. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
3 - 4 3 - 2 - - 2 

Фінанси і кредит 18 3 5 14 1 3 4 2 2 

Облік і оподаткування 1 - 3 1 - 2 - - 1 

Облік і аудит 5 2 2 3 - 1 2 2 1 

Менеджмент - - 3 - - 3 - -  

Комп’ютерні науки - 6 2 - 6 2 - - - 

Кібербезпека - - 1 - - 1 - -  

Всього 27 11 20 21 7 14 6 4 6 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
3 2 1 2 - - 1 2 1 

Облік і оподаткування 2 2 1 1 - - 1 2 1 

Менеджмент - 1 - - - - - 1 - 

Комп’ютерні науки - - 1 - - 1 - - - 

Всього 5 5 3 3 - 1 2 5 2 

Разом по Інституту 32 16 23 25 7 15 8 9 8 

 

 

 

 
 



Додаток 4 
 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2017/2018 н.р. 

(станом на  15.05.2018 р.) 

 (кількість осіб) 

Кафедри 

2017/2018 н.р. 

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: 

д
о

к
то

р
 /

 п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

. 
/ 

д
о

ц
ен

т 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
ен

я
 

д
о

к
то

р
 /

 п
р

о
ф

ес
о

р
 

к
.н

. 
/ 

д
о

ц
ен

т 

б
ез

 н
ау

к
о

в
. 

ст
у

п
ен

я
 

1. Кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 
29 27 5 15 7 2 - 1 1 

2. Кафедра обліку та оподаткування 12 11 - 9 2 1 1 - - 

3. Кафедра менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
26 24 1 17 6 2 1 1 - 

4. Кафедра інформаційних технологій  16 9 - 6 3 7 3 4 - 

Всього  

за 2017/2018 н.р. 
83 71 6 47 18 12 5 6 1 

 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2018/2019 н.р. 

(станом на  15.05.2019 р.) 

 (кількість осіб) 

Кафедри 

2018/2019 н.р. 

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: 

д
о
к
то

р
 /

 п
р
о
ф

ес
о
р
 

к
.н

. 
/ 

д
о
ц

ен
т 

б
ез

 н
ау

к
о
в
. 

ст
у
п

ен
я
 

д
о
к
то

р
 /

 п
р
о
ф

ес
о
р
 

к
.н

. 
/ 

д
о
ц

ен
т 

б
ез

 н
ау

к
о
в
. 

ст
у
п

ен
я
 

1. Кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 
23 20 2 16 2 3 1 1 1 

2. Кафедра обліку та оподаткування 12 12 1 10 1 - - - - 

3. Кафедра менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
23 20 2 14 4 3 - 3 - 

4. Кафедра інформаційних технологій  14 11 - 7 4 3 1 2 - 

Всього  

за 2018/2019 н.р. 
72 63 5 47 11 9 2 6 1 

 

  
 
 

 
 



Додаток 5 

Методичні розробки, підготовлені  

у 2018/2019 н.р. (у порівнянні з 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р.) 
 

№ 
з/п 

Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 
аркушів 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

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

10 18 40 30 58 99,5 

2.  Опорні конспекти лекцій 14 16 40 45 73 80,5 

3.  Практикуми 2 1 2 4,5 2 4 

4.  Збірники вправ і задач, тестових 
завдань, словники 

2 2 19 5 3 26,5 

5.  Методичні рекомендації до 
виконання курсових та  
кваліфікаційних (дипломних) 
робіт 

4 5 18 4 7 22,8 

6.  Програми навчальних 
дисциплін, практик, ЕК 

21 70 58 14 42 39,8 

 Разом 53 112 177 103 185 273,1 

 
Навчально-методичне забезпечення, підготовлене на паперових носіях 

у 2018/2019 н.р. (у порівнянні з 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р.) 
 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

1.  Робочі програми навчальних 

дисциплін 
40 144 157 44 80 109,25 

2.  Конспекти лекцій 56 30 17 98 48 43 

3.  Екзаменаційні білети з 

дисциплін 
74 63 114 41 56 135,5 

4.  Методичні рекомендації і 

завдання до екзамену  
11 15 35 4 11 17 

5.  Завдання до контролю знань 

студентів  
25 42 49 22 34 53 

6.  Завдання до предметних 

олімпіад 
6 6 15 9 15 27 

7.  Комплексні контрольні роботи 22 3 37 19 9 55 

8.  Завдання до вступу в УБС 3 1 3 5 2 6,5 

 Разом 237 304 427 242 255 446,25 

 



Навчально-методичне забезпечення, підготовлене в 

електронному вигляді та на електронних носіях  

у 2018/2019 н.р. (у порівнянні з 2016/2017 н.р. та 2017/2018 н.р.) 
 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

1.  Дистанційні курси 4 10 10 24 62 62 

2.  

Навчально-методичні посібники 

для самостійної та 

індивідуальної роботи 

2 18 15 15 58 48 

3.  Опорні конспекти лекцій 1 12 56 4 73 108 

4.  Практикуми 1 1 2 4 2 4 

5.  

Методичні рекомендації до 

проведення практичних, 

лабораторний і семінарських 

занять 

1 51 42 1 55 34 

6.  

Методичні рекомендації до 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

48 7 43 46 11 55 

7.  

Методичні рекомендації до 

написання курсових  і 

кваліфікаційних (дипломних) 

робіт 

6 6 16 6 9 19 

8.  

Тестові завдання з дисциплін та 

їх розміщення  у програмі 

MOODLE 

14 4 8 7 3 16,5 

9.  
Методичні рекомендації до 

екзаменів 
2 15 36 3 11 21,5 

10.  
Презентації до навчальних 

дисциплін 
62 84 81 41 58 198 

 Разом 141 198 309 151 341 566 

 
 



Додаток 6 

Звіт щодо виконання основних планових показників за напрямами освітньої діяльності 

ДВНЗ «Університет банківської справи»* 

в 2018/2019 н.р. 

№ 

п/п 
Інститут/кафедри 

Напрямки діяльності 

Розвиток дистанційної 

освіти через 

впровадження і 

сертифікацію курсів 

дистанційного навчання за 

всіма спеціальностями та 

освітніми програмами 

Підготовка інтерактивних навчально-

методичних посібників (електронних 

видань) 

Забезпечення ефективної 

участі студентів у 

Міжнародних 

студентських олімпіадах 

та ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

Формування навчально-

методичного забезпечення 

навчальних дисциплін в 

системі Мооdle та у 

віддаленому доступі до 

ресурсів з використанням 

хмарних технологій 

план факт план факт план факт план факт 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

1 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

не менше 2-х 

курсів на 

кафедру 
 6 

не менше 2-х видань (для 

спільних програм н.д. – не 

менше 1 видання) 

2 
не менше 1-го 

на кафедру 
2/1  

не менше 1 

навчальної 

дисципліни на НПП 

14,25 ст. НПП 

19 НПП 

38 

2 
Кафедра обліку і 

оподаткування 

не менше 2-х 

курсів на 

кафедру 
 3 

не менше 2-х видань (для 

спільних програм н.д. – не 

менше 1 видання) 

1 
не менше 1-го 

на кафедру 
 2/1 

не менше 1 

навчальної 

дисципліни на НПП 

8,00 ст НПП 

10 НПП 

23 

3 

Кафедра менеджменту та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

не менше 2-х 

курсів на 

кафедру 
 7 

не менше 2-х видань (для 

спільних програм н.д. – не 

менше 1 видання) 

2, у т.ч. 

1 

спільне 

не менше 1-го 

на кафедру 
 4/0 

не менше 1 

навчальної 

дисципліни на НПП 

17,0 ст. НПП 

22 НПП 

25 

4 
Кафедра інформаційних 

технологій 

не менше 2-х 

курсів на 

кафедру 
 4 

не менше 2-х видань (для 

спільних програм н.д. – не 

менше 1 видання) 

- 
не менше 1-го 

на кафедру 
0/0 

не менше 1 

навчальної 

дисципліни на НПП 

12,25 ст. НПП 

14НПП 

16 

Разом    20*    5   8/2   102  
* - в процесі сертифікації 



Додаток 7 

ДЕТАЛІЗОВАНА 

інформація про результати наукової діяльності ХННІ ДВНЗ «УБС»  

 

1. Підготовка та захист дисертацій 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Кількість НПП 

 

 

97 На 1 

НПП 

97 На 1 

НПП 
83 На 1 

НПП 

83 На 1 

НПП 

52,25 На 1ст 

НПП 

52,25 На 1ст. 

НПП 

Докторські  2 0,02 3 0,03 - - 2 0,02 - - 2 0,04 

Кандидатські  1 0,01 14 0,14 2 0,02 11 0,13 - - 12 0,23 

 

2. Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 

 
                                                       Кількість НПП 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

97 На 1 НПП 83 На 1 НПП 52,25 ст. 
На 1 ст. 

НПП 

Монографії  11 0,11 23 0,31 13 0,25 

Підручники з грифом МОН* - - - - 1 0,02 

Навчальні посібники з грифом МОН* 6 0,06 3 0,04 3 0,06 

Навчальні практикуми, препринти з грифом МОН* - - - - 1  

Словники  - - - - -  

ВСЬОГО: 17 0,2 29 0,35 18 0,32 

 

* - або рекомендовані Вченою Радою ЗВО 

 

 



 

3. Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                       Кількість НПП 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

97 
На 1 

НПП 
83 

На 1 

НПП 
52,25 ст. 

На 1 ст. 

НПП 

Загальна кількість публікацій наукових статей   162 1,67 138 1,66 163 3,12 

в т.ч. у закордонних виданнях 42 0,43 25 0,3 24 0,46 

Загальна кількість препринтів /  - - - - - - 

в т.ч. у закордонних виданнях - - - - - - 

Загальна кількість публікацій тез доповідей 138 1,42 187 2,25 178 3,41 

в т.ч. у закордонних виданнях 17 0,18 14 0,17 19 0,36 

Кількість публікацій у Scopus та Web of Science 40 0,41 24 0,29 26 0,50 

Кількість цитувань у Scopus 30 0,31 89 1,07 39 0,75 

Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus   17 0,21 12 0,23 

 

4. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

Кількість НПП 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

97 
На 1 

НПП 
83 

На 1 

НПП 
52,25 ст. 

На 1 ст. 

НПП 

Опонування дисертацій 10 0,1 18 0,2 5 0,1 

Рецензування дисертацій 3 0,03 2 0,02 0 0 

Відгуки на автореферати 22 0,23 27 0,32 14 0,27 

Рецензування монографій 4 0,04 6 0,07 1 0,02 

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

Рецензування навчальних посібників 9 0,09 10 0,12 2 0,04 

Рецензування наукових статей 50 0,52 22 0,27 27 0,52 

Рецензування програм та навчально-методичні матеріали  10 0,1 18 0,2 10 0,19 

ВСЬОГО 109 1,12 104 1,25 59 1,13 

 

 



 

 

 

 

 

5. Участь у наукових конференціях, симпозіумах,  

 
Кількість НПП 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

97 
На 1 

НПП 
83 

На 1 

НПП 
52,25 ст. 

На 1 ст. 

НПП 

Міжнародні науково-практичні та науково-

теоретичні конференції та форуми 

51 0,53 63 0,76 66 1,26 

к-ть учасників 121 1,25 182 2,19 156 2,99 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-

теоретичні конференції 

17 0,18 14 0,17 11 0,21 

к-ть учасників 23 0,24 28 0,34 14 0,27 

Семінари, круглі столи/  24 0,25 22 0,27 11 0,21 

к-ть учасників 126 1,3 109 1,31 141 2,70 

ВСЬОГО  конференцій 68 0,7 77 0,93 77 1,47 

ВСЬОГО  учасників    144 1,5 210 2,53 170 3,25 

 

 



6. Науково-дослідна робота студентів 

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

Кількість студентів 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

778 На 1 

студента 

696 На 1 

студента 

619 На 1 

студента 

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні 

конференції та форуми /  
26 0,04 30 0,05 48 0,08 

к-ть учасників 294 0,42 301 0,46 302 0,49 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-

теоретичні конференції форуми та ярмарки/  19 0,03 20 
0,03 

17 
0,03 

к-ть учасників 58 0,08 48 0,07 44 0,07 

Всього конференцій: 45 0,07 50 0,08 65 0,11 

к-ть учасників  352 0,5 349 0,54 346 0,56 

Конкурси /  35 0,05 38 0,06 30 0,05 

к-ть учасників 315 0,45 448 0,69 360 0,58 

Олімпіади/  10 0,01 9 0,01 8 0,01 

к-ть учасників 51 0,07 212 0,33 235 0,38 

Семінари, круглі столи/  18 0,03 9 0,01 7 0,01 

к-ть учасників 516 0,74 140 0,22 146 0,24 

ВСЬОГО заходів /  108 0,16 105 0,16 110 0,18 

ВСЬОГО учасників 1234 1,77 1149 1,77 1087 1,76 
 

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

Кількість студентів 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

778 На 1 

студента 

696 На 1 

студента 

619 На 1 

студента 

Науково-пошукова робота  195 0,28 212 0,33 138 0,22 

Наукові статті  109 0,16 82 0,13 115 0,19 

Тези доповідей 326 0,47 381 0,59 339 0,55 

ВСЬОГО  630 0,91 674 1,04 592 0,96 

 



 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  

ХАРКІВСЬКОГО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ  

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»  

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 



Основні здобутки інституту  

акредитація спеціальності 073 «Менеджмент» за освітнім рівнем 
«бакалавр» з ліцензованим обсягом 75 осіб;  

 

реалізація нових освітніх програм підготовки бакалаврів і 
магістрів за спеціальностями; 

 

запроваджено нові ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності:  підвищено результати науково-педагогічної 
діяльності НПП відповідно до встановлених вимог; сформовано 
склад проектних груп та груп забезпечення спеціальностей; 



Основні здобутки інституту  

на платформі Moodle  розроблено сайт дистанційного навчання 
ХННІ; розроблено 16  дистанційних курсів; 

 

розширено сферу застосування в навчальному процесі 
реального програмного забезпечення (викладання дисциплін 
магістерського рівня  з використанням методик АССА, SAP)  

 

забезпечено сертифікацію студентів за окремими компетенціями 
з урахуванням міжнародних програм (проведено 11 тренінгів); 

 

удосконалено методики проведення операційних оn-line 
тренінгів в програмному комплексі АБС «Б2» в рамках занять 
навчальної; 



Основні здобутки інституту  

продовжено практику викладання навчальних дисциплін на 
іноземній мові; 

 

розширено практику захисту дипломних робіт студентами на 
виробництві, у т.ч. іноземною мовою; 

 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: 

o отримано сертифікати В2 з іноземної мови 3 НПП 

o отримано 4 сертифікати з за програмою «Технології 
розробки дистанційних курсів» 

o 6 сертифікатів МОН України за програмою «Освітні проекти: 
трансфер інновацій і професійний розвиток» 

 

 до переліку попередньо відібраних кандидатів в експерти з 
акредитацій освітніх програм (НАЗЯВО) від Інституту  
увійшли 4 НПП – інформація від 04.09.2019 року 

 



Основні здобутки інституту  

проведено на базі інституту Всеукраїнський конкурс зі 
спеціальності “Банківська справа”; 

 

проведено 3 Міжнародні науково-практичні конференції, у тому 
числі 1 для іноземних студентів і слухачів підготовчих 
факультетів; 

 

виконувалося 2 науково-дослідних теми; 
 

опубліковано  

o 13 монографій  

o 1 підручник  

o 3 посібника 

o 163 наукових статті, з них: 

 24 – в закордонних наукових виданнях  

 26 – у виданнях, які входять до наукометричних баз 
«Scopus» та «Web of Science» 



Основні здобутки інституту  

підвищено якість кадрового складу: звання доцента отримано 2 
викладачами інституту; 

 

забезпечено участь 346 студентів в 65 наукових конференціях; 

 

студентами інституту взято активну участь у 6 Міжнародних, 20 
Всеукраїнських, 4 регіональних конкурсах; 

 

забезпечено на базі Інституту проведення Відкритого 
регіонального Турніру з фінансової грамотності на кубок Голови 
Харківської обласної державної адміністрації. 



Навчальна діяльність 

Таблиця 1 

Контингент студентів ХННІ ДВНЗ «УБС» 

Форми навчання 

Кількість осіб 

станом на 

1.10.2016 

станом на 

1.10.2017 

станом на 

1.10.2018 

станом на 

1.09.2019 

Денна  649 613 565 4 9 9 

Заочна 40 36 54 5 2 

Перепідготовка 21 - - - 

Всього 710 649 619 5 5 1 



Навчальна діяльність 

Таблиця 2 

Контингент іноземних студентів ХННІ ДВНЗ «УБС» 

Факультет 

Кількість осіб 

станом на  

1.10.2018 
станом на  

1.09.2019 

Основний 35 18 

Підготовче 

відділення 
87 3 



Кадровий склад НПП 

Склад НПП за 2018/2019 н.р. 
 Навчальний процес забезпечували 72 науково-педагогічні працівники, з 

них: 
- штатних – 63 особа (87,5%),  

- за зовнішнім сумісництвом 9 осіб (14,5%).  

 

 Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників інституту склав 

82,5 % (74,7% у 2017/2018 н.р.), з них: 
 - докторів наук, професорів – 7,9 % (8,5 % у 2017/2018 н.р.),  

 - кандидатів наук, доцентів – 74,6 % (66,2 % у 2017/2018 н.р.).  

 

 Підвищенням кваліфікації було охоплено 50 науково-педагогічних 

працівників інституту, що складає 56,8% (у 2017/2018 н.р. – 44,6%) від 

загальної кількості штатних одиниць (табл.3) 



Кадровий склад НПП 

Таблиця 3 

Підвищення кваліфікації викладачів у 2017/2018,  2018/2019 н.р 

Вид підвищення 

кваліфікації / 

 

кількість осіб 

Навчальний рік / 
В розрізі кафедр  
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Стажування 20 5 3 - 1 1 

Курси підвищення 

кваліфікації 
25 24 8 3 3 10 

Семінари, тренінги 

  
24 56 22 8 16 10 



Наукова діяльність 

Публікація монографій, підручників, посібників, практикумів (на 1 НПП)  



Наукова діяльність 

Публікація статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях (на 1 НПП)  



Наукова діяльність 

Участь в конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів у (на 1 НПП)  



Навчально-методичне забезпечення  

Таблиця 4 

Назва розробки 
Кількість Умовних друкованих аркушів 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

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

10 18 40 30 58 99,5 

Опорні конспекти лекцій 14 16 40 45 73 80,5 

Практикуми 2 1 2 4,5 2 4 

Збірники вправ і задач, тестових 
завдань, словники 

2 2 19 5 3 26,5 

Методичні рекомендації до виконання 
курсових та  кваліфікаційних 
(дипломних) робіт 

4 5 18 4 7 22,8 

Програми навчальних дисциплін, 
практик, ЕК 21 70 58 14 42 39,8 

Разом 53 112 177 103 185 273,1 



Навчально-методичне забезпечення  

Таблиця 5 

Назва розробки 
Кількість Умовних друкованих аркушів 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Робочі програми навчальних дисциплін 40 144 157 44 80 109,25 

Конспекти лекцій 56 30 17 98 48 43 

Екзаменаційні білети з дисциплін 74 63 114 41 56 135,5 

Методичні рекомендації і завдання до 

екзамену  
11 15 35 4 11 17 

Завдання до контролю знань студентів  25 42 49 22 34 53 

Завдання до предметних олімпіад 6 6 15 9 15 27 

Комплексні контрольні роботи 22 3 37 19 9 55 

Завдання до вступу в УБС 3 1 3 5 2 6,5 

Разом 237 304 427 242 255 446,25 



Господарська діяльність 

 Забезпечено укладання договору оренди для організації харчування 

студентів та викладачів 
 

 Постійно виконуються роботи з підтримки матеріально-технічної бази та 

ремонтів приміщень, будівель та споруд 



Результати набору студентів 



 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
КОЛЕКТИВУ  

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ  
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

НА 2019/2020 н.р. 
 
 







З організаційної та навчально-методичної роботи 

• підготовка ліцензійних справ 
силами НПП інституту, які 
задіяні в навчальному 
процесі, працівників 
деканату 

Ліцензування підготовки іноземних 
громадян за спеціальностями 071 «Облік і 
оподаткування»,  072 «Фінанси, банківська 
справа, страхування», 073 «Менеджмент»,  122 
«Комп’ютерні науки»,  125 «Кібербезпека» 

 

• підготовка акредитаційної 
та ліцензійної справ силами 
НПП кафедри інформаційних 
технологій, НПП інших 
кафедр, які задіяні в 
навчальному процесі, 
працівників деканату 

 

 

Проходження акредитації з галузі знань 
12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 125 
«Кібербезпека» за першим (бакалаврським) 
рівнем, зі спеціальності 122 «Комп’ютерні 
науки»  за другим (магістерським) рівнем; 

Ліцензування спеціальності 125 «Кібербезпека» 
за другим (магістерським) рівнем 

 

 

• проведення моніторингу 
потреб ринку праці та 
посилення співпраці з 
роботодавцями  

 

 

Реалізація нових освітніх програм 
підготовки бакалаврів і магістрів за 
спеціальностями 071 «Облік та оподаткування»,                          
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,                   
073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки»,  
125 «Кібербезпека» у відповідності до нових 
освітніх стандартів 

 



З організаційної та навчально-методичної роботи 

• розробка та сертифікація дистанційних курсів з 
освітніх програм другого (магістерського)  рівня 
за всіма спеціальностями;  

• наповнення курсів-ресурсів за всіма дисциплінами 
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня 
необхідним навчально-методичним 
забезпеченням 

Подальший розвиток 
дистанційного 
навчання та 
оптимального поєднання за 
різними формами освіти 

 

 

• сертифікація з іноземних мов на рівні В2; 

•  сертифікація з дистанційного навчання; 

•  стажування у фінансово-кредитних установах 
та ЗВО з метою підтвердження кваліфікації; 

• удосконалення кадрового складу НПП відповідно 
до встановлених вимог 

 
 

 

Підвищення рівня 
наукової та 
педагогічної 
активності НПП 
відповідно до Ліцензійних 
умов 

 

 

• відповідно до укладеного Меморандуму реалізація 
договору про співробітництво з АТ «Мегабанк»  

 

 

Започаткування 
дуальної форми 
здобуття вищої освіти 

 



З організаційної та навчально-методичної роботи 

• узгодження з роботодавцями  освітніх програм 
за спеціальностями інституту, тем 
кваліфікаційних магістерських і бакалаврських 
робіт з подальшим їх захистом на виробництві 
(не менш 50%);  

• підвищення ефективності процесів 
працевлаштування 

Продовження практики 
партнерства з 
роботодавцями на основі 
угод про співпрацю та 
договорів на проведення 
практики з залученням їх до 
всіх складових освітнього 
процесу 

 

 

•наповнення мовного портфоліо;  

•курси з поглиблення знань з іноземної мови; 

•вивчення другої іноземної мови 

 
 

 

Подальший розвиток та 
реалізація англомовних 
освітніх програм 

 

 

• розширення сфери застосування в навчальному 
процесі реального програмного забезпечення; 

• забезпечення сертифікації студентів за 
міжнародними програмами та окремими 
компетенціями  

 

Підвищення якості 
підготовки випускників, 
ефективності практичної 
підготовки студентів  

 

 

• використання індивідуального підходу та 
закріплення відповідних НПП кафедр за окремими 
студентами 

 

 

Підвищення якості підготовки 
студентів до предметних 
олімпіад та олімпіад зі 
спеціальностей 



З організаційної та навчально-методичної роботи 

• максимальне запровадження тренінгових 
технологій, роботи в командах, вирішення 
проблемних ситуацій, побудованих на фактичних 
матеріалах з вітчизняного та зарубіжного 
досвіду;  

• залучення до освітнього процесу іноземних 
фахівців, фахівців – практиків 

Підвищення ефективності 
практичних і семінарських 
занять 

 

 

• залучення гостьових лекторів з числа 
вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців з 
економіки, в тому числі в режимі on-line;  

• залучення до читання лекцій фахівців, які є 
визнаними професіоналами з досвідом 
практичної,  дослідницької, управлінської, 
інноваційної роботи за фахом 

 
 

Удосконалення технології 
лекційних занять 

 

• через творчу, наукову і аналітичну 
спрямованість, наближення до фактичних 
показників діяльності банківських установ, 
підприємств та організацій; 

• за рахунок використання технологій 
дистанційного навчання;  

 

Удосконалення організації 
індивідуальної роботи 
студентів 



З організаційної та навчально-методичної роботи 

 

 

 

• залучення випускників ПЗСО з 
більш високим конкурсним балом 
(з метою збільшення кількості 
студентів, які будуть навчатись 
за рахунок бюджетних коштів);  

 

• для кожного закладу освіти, в 
якому буде проводитись 
профорієнтаційна робота 
передбачити на умовах 
партнерства конкретні заходи 

 

 

Удосконалення 
формування контингенту 
вітчизняних та іноземних 
студентів відповідно до 

контрольних цифр набору 



З наукової роботи  

• науково-дослідну роботу інституту спрямувати на: реалізацію 
основних засад Концепції наукової школи «Наукові засади руху 
фінансових потоків економічних агентів»; 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; 

 

• забезпечити виконання науково-дослідної ініціативної теми   
«Покращення фінансового стану підприємства в кризових 
ситуаціях», завершити виконання науково-дослідної держбюджетної 
теми «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових 
потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації»; 

 

• забезпечити виконання вимог щодо організації роботи з видання 
збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики», формування та реалізацію 
редакційної політики на засадах Open Science; 

 

• підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних 
працівників шляхом захисту 2 дисертаційних докторських робіт 
(Погореленко Н.П., Орєхова К.В.); 

 

• кафедрам організувати контроль за систематичним наповненням 
репозитарію Університету науковими розробками (статті, 
монографії) 

 



З міжнародної діяльності 

 

• участь НПП у міжнародних заходах; 

 

• забезпечення друкування не менше однієї статті в іноземних 
виданнях протягом навчального року для кожного НПП, що 
передбачити в індивідуальних планах викладачів на 2019/2020 н.р.; 

 

• активізація участі 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! 

 

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

 

 



З господарської діяльності 

• удосконалення матеріально-технічну базу з ІТ-
технологій, а саме:                                                                                                                     
  
 забезпечити поступове оновлення комп’ютерної 
бази; 
  
 програмних продуктів для навчання студентів зі 
спеціальності «Менеджмент»;  
  
 отримання ліцензії на операційні системи лінійки 
Windows 7 та Windows 10;  
  
 забезпечення підтримки програмного комплексу В2 



Пріоритетні напрямки профорієнтаційної роботи 


