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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр «Фінансова клініка» 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України та 

Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і є 

нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність Центру «Фінансова 

клініка» навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі - Центр 

«Фінансова клініка»). 

1.2. Центр «Фінансова клініка» є структурним підрозділом Навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр «Фінансова клініка»  безпосередньо підпорядковується 

директору Інституту. 

1.4. Центр «Фінансова клініка»  очолює директор Центру, який 

призначається на посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з 

розподілом повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру «Фінансова клініка»  

затверджується ректором Університету за поданням директора Інституту в 

межах структури та чисельності працівників Університету згідно зі штатним 

розписом. 

 

 

2. Основні завдання і функції Центру «Фінансова клініка» 

 

2.1. Основними завданнями Центру «Фінансова клініка» є: 

 



2.1.1. Підготовка, організація та проведення освітніх та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Каразінського університету у сфері фінансів до професійної діяльності, 

сприяння розумінню ними специфіки майбутньої професії  та професійних 

підходів до управління фінансами. 

2.1.2. Сприяння напрацюванню науково-педагогічним/науковим 

персоналом Каразінського університету досвіду практичної роботи та/або 

науковому  консультуванні  у сфері управління фінансами. 

2.1.3. Розробка методик тренінгових програм для споживачів фінансових 

послуг щодо діючих та нових фінансових продуктів та технологій для 

підвищення обізнаності  та компетентностей споживачів фінансових послуг. 

2.1.4. Проведення спеціалізованих заходів / тренінгових програм для 

споживачів фінансових послуг. 

2.1.5. Створення інформаційно-аналітичної електронної платформи для 

учасників ринку фінансових послуг з метою забезпечення доступу до 

об’єктивної інформації про стан ринку фінансових послуг, сучасні фінансові 

інструменти, подолання фінансових «фобій» споживачів фінансових послуг та 

фінансові продукти, що пропонуються споживачам операторами ринку 

фінансових послуг. 

2.1.6. Проведення щоквартальних та щорічних аналітичних досліджень 

стану ринку фінансових послуг. 

2.1.7. Розробка та впровадження методик «вчись тестуючи» для 

просування консультаційних рішень, які будуть орієнтовані на фінансову 

інклюзивність та масовий ринок. 

2.1.8. Організація інформаційно-освітньої роботи з вразливими групами 

населення для сприяння їх більш активній участі у фінансовій діяльності. 

 

2.2.  Основними функціями Центру «Фінансова клініка» є: 

 

2.2.1. Надання регулярної індивідуальної та колективної консалтингової 

допомоги споживачам фінансових послуг (мікро, малому та середньому 

бізнесу, ОСББ, ОТГ, фізичним особам та іншим зацікавленим особам) щодо 

ринку фінансів (у тому числі електронних фінансів). 

2.2.2. Розробка методик та проведення спеціалізованих тренінгових 

програм для споживачів фінансових послуг щодо діючих та нових фінансових 

продуктів та технологій для підвищення обізнаності  та компетентностей 

споживачів фінансових послуг. 

2.2.3. Створення та підтримка інформаційно-аналітичної електронної 

платформи для учасників ринку фінансових послуг в режимі студентського 

проекту  Каразінського університету з метою посилення практичної складової у 

підготовці здобувачів вищої освіти Каразінського університету у сфері 

фінансів. 

2.2.4. Надання клієнтам менторського супроводу (очно та/або 

інтерактивно). 

2.2.5. Проведення заходів спільно із іншими структурними підрозділами 

Каразінського університету, діяльність яких є дотичною до питань управління 

фінансами та юридичного супроводу фінансово-господарської діяльності. 



2.2.6. Поширення досвіду успішних кейсів практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти Каразінського університету у сфері фінансів до 

професійної діяльності, сприяння розумінню ними специфіки майбутньої 

професії та професійних підходів до управління фінансами. 

 

 

3. Права Центру  «Фінансова клініка» 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр «Фінансова клініка»  має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, які 

входять до компетенції Центру «Фінансова клініка». 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру 

«Фінансова клініка». 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну для 

виконання основних завдань та функцій Центром «Фінансова клініка», 

визначених розділом 2 цього Положення. 

 

 

4. Взаємодія Центру «Фінансова клініка»  з іншими підрозділами 

Інституту та Каразінського університету 

 

4.1. Центр «Фінансова клініка» взаємодіє з підрозділами Інституту, 

Каразінського університету, а також іншими установами та організаціями з 

питань, які належать до компетенції Центру «Фінансова клініка». 

4.2. Для реалізації проектів Центру «Фінансова клініка» можуть 

формуватися команди –  із постійних працівників та шляхом залученням до 

груп реалізації окремих проектів (субпроектів) науково-

педагогічного/наукового персоналу Каразінського університету (як 

керівників/консультантів проектів) та здобувачів вищої освіти (як 

безпосередніх виконавців).  

4.3. До проектних команд Центру «Фінансова клініка» можуть 

залучатися провідні фахівці-практики у сфері фінансів та дотичних галузей 

економіки у якості консультантів/тренерів/менторів. 

 

 

5. Відповідальність Центру «Фінансова клініка» 

 

5.1. Співробітники Центру «Фінансова клініка»  несуть відповідальність 

в межах своєї компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, 

відповідно до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр «Фінансова клініка» 

 

6.1. Положення про Центр «Фінансова клініка» затверджується 

рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 



6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр «Фінансова клініка»  

вносяться в такому ж порядку. 

 

7. Ліквідація та реорганізація Центру «Фінансова клініка» 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру «Фінансова клініка» здійснюється згідно з 

законодавством України, Статутом Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру «Фінансова клініка» 

вивільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів 

відповідно до трудового законодавства України. 

 

 


