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Робота Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» в 2019/2020 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, 

підвищення кваліфікації працівників та їх професійного зростання;, 

ефективного використання наявних ресурсів та пошук нових джерел 

фінансування, сприяння організації та провадженню фінансово-економічної 

роботи та матеріально-технічного забезпечення Інституту на засадах 

самоокупності. 
 

Основні здобутки інституту в звітному періоді: 

1.Продовжено системне впровадження Концепції формування моделі навчання 

здобувачів вищої освіти у сфері бізнесу та фінансових операцій з 

урахуванням потреб майбутнього, підвищення якості освіти за кожним 

освітнім рівнем шляхом: 

 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:     проведення моніторингу  потреб ринку  праці  та посилення 

співпраці з роботодавцями; 

 підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-педагогічних 

працівників  відповідно  до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності: сертифікація з іноземних мов на рівні В2(отримали 

сертифікати 4 НПП), з дистанційного навчання (сертифіковано 3 НПП); 

стажування, тренінги  у фінансово-кредитних установах, ЗВО, 

консалтингових центрах з метою підтвердження кваліфікації (кафедра 

ФБСС – 32 заходи,  кафедра МСГД - 18, кафедра ОО - 8, кафедра ІТ -48); 

удосконалення кадрового складу НПП відповідно до встановлених вимог (4 

вимоги – 10 % НПП; 5 вимог – 16 % НПП; 6 вимог – 14 %; 7  вимог і більше 

– 60 % НПП; 

 подальший розвиток дистанційного навчання та оптимального поєднання за 

різними формами освіти: розроблено 20 дистанційних курсів бакалаврського 

і магістерського рівня за всіма освітніми програмами, забезпечено 

дистанційними курсами освітні програми магістерського рівня «Облік і 
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аудит в управлінні бізнес- процесами – 50%, «Фінансові технології та 

банківський менеджмент» 80%, «Стратегічний менеджмент в бізнесі» - 

91%, «Комп’ютерні науки» - 30%, забезпечено наповнення курсів  за всіма 

дисциплінами освітніх програм необхідним навчально-методичним 

забезпеченням 

 подальший розвиток та реалізація англомовних освітніх програм: 

наповнення мовного портфоліо, курси з поглиблення знань 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» 

бакалаврського та магістерського рівня підготовки науково-педагогічними 

працівниками інституту та розроблено відповідне навчально-методичне 

забезпечення кафедрами; 

 продовження практики партнерства з роботодавцями на основі угод про 

співпрацю та договорів на проведення практики студентів з залученням їх 

до всіх складових освітнього процесу: узгодження з роботодавцями 

освітніх програм за спеціальностями інституту, тем кваліфікаційних 

магістерських і бакалаврських робіт з подальших їх захистом на 

виробництві (за звітний період на виробництві захищено 44 магістерських 

дипломних робіт (з них 44 робіт – на замовлення роботодавців), захист 6 

дипломних робіт на виробництві відбувся іноземною мовою);  

 підвищення якості підготовки випускників, ефективності практичної 

підготовки студентів: продовжено викладання дисциплін магістерського 

рівня  з використанням методик АССА, SAP та дистанційними курсами / 

тренінгами зовнішніх розробників (Cisco, Coursera, Simformer); 

 підвищення якості підготовки студентів до предметних олімпіад та олімпіад 

зі спеціальностей: забезпечено участь 51 студента в І етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Університетський етап), 15 з яких рекомендовано 

до участі у ІІ етапі; 

 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: 

забезпечено безкоштовний доступу до баз даних періодичних наукових 

видань, у т.ч.  англійською мовою,  зокрема Scopus та Web of Science; за 

кожною спеціальністю підібрані посилання на відкриті ресурси 

(українською та англійською мовами), які містять підручники, посібники, 

періодичні видання, статистичні данні (в т.ч. для англомовних освітніх 
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програм); для забезпечення доступу до навчально-методичних ресурсів у 

форматі 24/7 для студентів всіх курсів з дисципліни усіх освітніх програм  

бакалавріату і магістратури на платформі MOODLE у відповідності до 

освітніх програм розміщено обов’язкові  навчальні ресурси  

 удосконалення технології лекційних занять, а саме поступовий перехід від 

репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру 

навчання: залучено 2 гостьових лекторів з числа зарубіжних науковців, 

фахівців з економіки в режимі on-line,  залучення до читання лекцій 2 

фахівців, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної,  

управлінської, інноваційної роботи за фахом;    

 підвищення ефективності практичних і семінарських занять через 

максимальне запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, 

вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з 

вітчизняного досвіду: проведено протягом навчального року 3 відкритих 

практичних заняття на виробництві, 1  курс-тренінг, 2 майстер-класи; 

 удосконалення організації індивідуальної роботи студентів:  творча, 

наукова, аналітична спрямованість завдань, наближення до фактичних 

показників діяльності банківських установ, підприємств та організацій;  

 підтримка навчання студентів інституту за програмами подвійного диплому 

спільно з ЗВО – партнерами,  програмами академічної мобільності: 

протягом навчального року 1 студент навчався за програмою міжнародної 

академічної мобільності із закордонними  ЗВО; 2 студенти  навчались  за 

програмою внутрішньої академічної мобільності між інститутами 

Університету. 

2. Проведення на базі інституту другого туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа”: студент 
інституту та його науковий керівник нагороджені дипломами І ступеня 
МОНУ. 
 

3. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій та 
міжвузівської конференції: 

• «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», у 
роботі якої взяли участь 64 науковці з фінансових установ і ВНЗ України 
та інших країн. Надано до публікації 41 тези доповідей та 3 наукових 
статті. 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 87 студентів. 
Надано до публікації 108 тез доповідей. 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 
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исследования: инновационный подход к проблемам ІІІ тысячелетия», в 

роботі якої взяли участь 42 іноземних студента з 9 ЗВО. За 

результатами конференції надруковано збірник матеріалів конференції.  

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

5. Опубліковано 11 монографій,. 109 наукових статей, з них: 72 статті у 

фахових виданнях, 11 – у міжнародних виданнях, 26- в виданнях, які входять 

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

6. Надруковано збірники наукових праць інституту: «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики»   №2(29)/2019, 3(30)2019, 

4(31)2019, 1(32)2020.; Молодіжний науковий диспут №2(2019), №3(2019) 

7. Науково-педагогічних працівники Інституту взяли участь у 71 науковій 
конференції з 144 доповідями. 

8. Забезпечено участь 225 студентів в 38 наукових конференціях. 

9. Забезпечення участі студентами інституту у наукових  конкурсах: взято 

активну участь у 1 Міжнародному, 18 Всеукраїнських, 1 регіональному 

конкурсах з наступними результатами: отримано 1 диплом ІІІ ступеня у 

міжнародному конкурсі; 4 дипломи І ступеня 3 диплом ІІ ступеня, 4 

дипломів  ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 

10. Підвищено якість кадрового складу шляхом захисту 1 дисертації на 

здобуття доктора наук, отримання  вченого звання доцента – 3 

викладачами інституту. 

11. 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. 

12. 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.      

Проблемами в реалізації основних завдань інституту у поточному року стали: 

умовна  акредитації   з   галузі  знань   12   «Інформаційні   технології»  зі  

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  за другим (магістерським) рівнем, 

відмова НАЗЯВО в акредитації зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за першим 

(бакалаврським) рівнем. 
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Освітньою діяльністю  у 2019/2020 н.р. станом на 01.10.2019 року було 
охоплено 569 студентів (станом на 01.10.2018 року було 619 студентів), з них за 
денною формою 510 осіб (89,6%), заочною формою 59 особи (10,4%). За 
державним замовленням навчалося 200 осіб, за рахунок фінансування НБУ 
навчалась 1 особа (знаходиться в академічний відпустці), за іншими джерелами 
фінансування – 368 осіб. Із загальної кількості студентів – іноземні студенти 
станом на 01.10.2019 року склали 30 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 

1.10.2017 

станом на 

1.10.2018 

станом на 

1.10.2019 

Денна  613 565 510 

Заочна  36 54 59 

Всього 649 619 569 
 

За першим (бакалаврським) рівнем навчалося 348 осіб, за другим 

(магістерським) –  221 особи. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Чисельність студентів за освітньо- 

-кваліфікаційними рівнями/ступенями вищої освіти 
 

Ступінь вищої освіти Станом на 01.10.2018 Станом на 01.10.2019 

денна Заочна  денна Заочна 

Бакалавр 350 17 329 19 

Магістр 215 37 181 40 

Всього  565 54 510 59 

Чисельність студентів, що навчалися за спеціальностями «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на 01.10.2019 року становить 285 особи, 

«Облік і оподаткування» – 60 осіб, «Менеджмент» – 91 осіб, «Комп’ютерні 

науки» – 95 особи, «Кібербезпека» - 38 осіб. (табл. 3). 

Таблиця 3 

Чисельність студентів за спеціальностями 
 

Спеціальність 

Кількість осіб 

станом на 

01.10.2017 

станом на 

01.10.2018 

станом на 

01.10.2019 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

381 333 285 

«Облік і оподаткування» 86 68 60 

«Менеджмент» 97 109 91 

«Комп’ютерні науки» 70 84 95 

«Кібербезпека» 15 25 38 

Всього  649 619 569 
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Фінанси, банківська справа та 
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5

Кібербезпека

1

У 2019/2020 н.р. отримали диплом за освітнім ступенем «магістр» – 139 

осіб, у тому числі за денною формою навчання 114 осіб (82,0 %), за заочною 

формою навчання – 25 осіб (18,0 %); за освітнім ступенем «бакалавр» – 84 

особи, у тому числі за денною формою навчання 77 осіб (91,7 %), за заочною 

формою навчання – 7 осіб (8,3 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 у розрізі освітніх ступенів, 

 які отримали диплом з відзнакою 

Освітній 

ступінь 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Облік і 

оподаткування 
Менеджмент 

Комп’ютерні 

науки 
Кібербезпека 

денна заочна денна денна денна денна 

бакалавр 9 1 3 0 1 0 

магістр 19 3 7 9 3 - 
 

Результати захисту дипломних робіт студентів освітнього ступеня 

«магістр» свідчать, що 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 80,0 88 100 100 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

Магістр 100 - 100 - 

Спеціальність «Менеджмент» 

Магістр 89,0 - 100 - 

Спеціальність «Комп’ютерні науки» 

Магістр 100 - 100 - 
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В межах впровадження дуальної системи навчання внутрішній зміст  

навчальних дисциплін визначається сумісно з роботодавцями,  що забезпечує 

формування необхідних  та актуальних компетенцій.  Присутність роботодавців 

дає можливість  здобувачам продемонструвати фаховий та особистісний 

потенціал вже під час екзаменів та  захисту КМР, що сприяє працевлаштуванню 

випускників. З цією метою продовжено практику узгодження з роботодавцями 

освітніх програм підготовки фахівців та тематики кваліфікаційних 

магістерських робіт студентів із подальшим захистом на виробництві, у т.ч. 

англійською мовою.  За звітний період на виробництві захищено 44 

магістерських дипломних робіт, в тому числі на базі АТ «Мегабанк» - 9 осіб, 

Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» - 9 осіб, ТОВ «КРЕАТИВ-

ПРИНТ» -11 осіб; ПАТ СанІнБев Україна - 5 осіб, Харківської обласної 

дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - 10 осіб. Захист 7 дипломних робіт на 

виробництві відбувся іноземною мовою  (додаток 1). 
 

Згідно з Положенням про організацію виміру залишкових знань  серед 

студентів протягом першого семестру 2019/2020 н.р. було проведено 

перевіркові контрольні роботи з 10 дисциплін (9 - комплексних контрольних робіт, 1 

– ректорська контрольна робота). У зв`язку із карантином у другому семестрі 

перевіркові контрольні роботи не проводились.  Студенти підтвердили якісний 

рівень знань з вивчених дисциплін: показники якісної та абсолютної успішності 

- на рівні семестрового контролю (додаток 2). 
 

Навчальний процес забезпечували 62 науково-педагогічні працівники, з 

них штатних – 58 осіб (93,5%), за зовнішнім сумісництвом 4 особи (6,5%). 

Серед штатних науково-педагогічних працівників інституту 87,9%  мають 

науковий ступінь та вчене звання (у 2018/2019  н.р.  86,2%), з них докторів 

наук, професорів – 5 (8,6%);  (у 2018/2019 н.р. – 7,9%), кандидатів наук, 

доцентів – 47 (81,0%);   (у 2018/2019 н.р. 74,6%)  (додаток3). 

Для забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до 

Ліцензійних умов зі складу штатних науково педагогічних працівників 

інституту, які відповідають кваліфікаційним вимогам визначеними 

Ліцензійними умовами, створено 9 проектних груп  та 9 груп забезпечення 

освітніх програм за спеціальностями та освітніми рівнями.  

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). На сьогодні виконується  4 вимоги – 

10 % НПП (5), 5 вимог – 16 % НПП (8), 6 вимог – 14 % НПП (7), 7 вимог і 

більше – 60 % НПП (30).  

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

педагогічних працівників шляхом захисту 1 дисертаційної докторської роботи. 

(Орєхова К.В.). 
 

Підвищення педагогічної та наукової кваліфікації науково-

педагогічних працівників у звітному періоді відбувалося за різними формами 
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із широким використанням дистанційних технологій. Було охоплено 34 

науково-педагогічних працівники,  що складає 58,62 % (у 2018/2019 н.р. –56,82  

%) від загальної кількості штатних одиниць.  

Навчання та стажування НПП відбувалось у наукових, освітніх, 

фінансових установах, організаціях: Національний банк України, Північно-

Східний науковий центр НАНУ, НТУ «Харківський політехнічний інститут», 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»,  Північно-східний  Департамент ПАТ «БАНК ВОСТОК», 

Перша дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого 

Університету Майдану (ВУМ) – Міжнародний фонд Відродження, платформа 

Google Digital Workshop, платформа Prometheus від ITArts, компанія  «Наукові 

публікації – Publ.Science», ТОВ «Освітній проект «На Урок», ТОВ «Всеосвіта», 

Академія цифрового розвитку, EPAM Systems, студія онлайн-освіти «EdEra», 

Cisco Networking academy, BDM Microsoft, SOFTICO, Coursera. Moscow Institute 

of Phisics and Technology, Yandex and E-Learning Development Fund, ГО 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» «БАЛАНС-БЮДЖЕТ», Тренінговий 

центр T-Update Центр розвитку особистості Trainingbox, Тренінговий центр 

Cambridge University Press тощо. 

З метою підвищення кваліфікації та подальшого розвитку технологій 

дистанційного навчання для викладачів інституту було організовано вебінари за 

програмою «Технологія розроблення дистанційних курсів». 3 Викладача, 

дистанційні курси яких було сертифіковано в цьому навчальному році, 

отримали  свідоцтва з підвищення кваліфікації. 

Таблиця 6 

Підвищення кваліфікації викладачів у  2018/2019, 2019/2020н.р. 
          (кількість осіб) 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчальний рік 
В розрізі кафедр  

за 2019/2020: 

2018/2019: 2019/2020: 
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о
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Стажування 5 6 1 - 1 4 

Курси підвищення 

кваліфікації 
24 20 3 1 6 10 

Семінари, тренінги 56 80 26 8 12 34 

Друга вища освіта 2 1 1 - - - 
Захист дисертаційного 

дослідження 
- 1 1 - - - 
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Центром післядипломної освіти у 2019/2020 н.р. на базі інституту 

проведено 7 заходів з підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної 

сфери, у яких взяли участь 132 особи, а саме: 

- для працівників підрозділів інкасації – 3 заходи (74 слухача); 

- для керівників та головних бухгалтерів ломбардів, кредитних спілок та 

фінансових компаній – 3 заходи (46 слухачів); 

- навчання у дистанційному режимі за програмою онлайн-тренінгу по MS 

Excel відповідно до Договору № SDO-399 від 25.10.2019 року між 

Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) та 

Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» 

для 12 співробітників NRC (сумісно з Лабораторією супроводження 

дистанційного навчання Університету). 

 До проведення занять залучалися висококваліфіковані фахівці 

Національного банку України, провідні фахівці Нацкомфінпослуг, 

аудиторських компаній, НПП ДВНЗ «УБС», інституту  та інших навчальних 

закладів.  

Центр післядипломної освіти продовжує розширювати тематику 

семінарів з підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитної сфери з 

урахуванням потреб ринку.  

 

 Підготовка навчально-методичного забезпечення протягом              

2019/2020 н.р. була спрямована на розробку навчально-методичних посібників 

для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, опорних 

конспектів лекцій у електронному вигляді, дистанційних курсів, інтерактивних 

посібників, у т.ч. виконувалися сумісні розробки з викладачами Університету. 

Розроблено та узгоджено 9 освітньо-професійних програм 

За 2019/2020 н.р. підготовлено майже 700 методичних розробок. 

Результати методичної роботи (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.) 

представлено у  додатку 4. 

Всього по інституту студентами використовувалося у навчальному 

процесі понад 2200 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. 

З метою обміну досвідом та впровадження сучасних педагогічних 

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

проведено 12 відкритих занять у осінньому семестрі, 4 - у весняному  семестрі 

до початку карантину, 1  відкрите заняття було проведено у режимі 

дистанційного навчання на платформі zoom. 6 Відкритих занять, що не 

відбулися через запровадження карантину, перенесені на наступний навчальний 

рік.  

З метою досягнення взаємозв'язку наукових досліджень з процесом 

навчання майбутніх бакалаврів, магістрів, забезпечення сучасного і актуального 

характеру навчання, його високого науково-методичного рівня результати 14 

студентських  наукових робіт були впроваджені в навчальний процес 
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Впровадження інноваційних технологій в освітній процес 

Для забезпечення індивідуалізації навчання та організації самостійної 

роботи студентів денної форми навчання та з метою використання в освітньому 

процесі студентами заочної форми навчання на платформі дистанційного 

навчання відповідно до освітніх програм Інституту розробляються та 

розміщуються  дистанційні курси та електронні курси-ресурси у відповідності 

до Плану підготовки ДК / ЕКР  ДВНЗ «УБС» на 2019/2020 н.р. 

Протягом 2019/2020 року забезпечено підготовку та розміщення 18 

дистанційних курсів та 14 електронних курсів-ресурсів за всіма 

спеціальностями бакалаврського та магістерського рівнів освіти. Завершено 

процедуру сертифікації  3 дистанційних курсів, розроблених в минулому році, 

та 1 дистанційного курсу поточного навчального року. 9 дистанційних курсів 

допущені до апробації в навчальному процесі, проходять експертизу (до 1 

вересня 2020 р.) 7 дистанційних курсів. (додаток 5). 

З метою забезпечення наскрізного дистанційного формату навчання для 

здобувачів вищої освіти всіх курсів з дисципліни усіх освітніх програм  

бакалавріату і магістратури на платформі MOODLE у відповідності до освітніх 

програм (згідно з Положенням про навчально-методичне забезпечення 

дисциплін) розміщено обов’язкові  навчальні ресурси: РПНД, програми 

практик, методичні рекомендації до проведення державного екзамену, до 

проведення підсумкової атестації у формі кваліфікаційної роботи та 

продовжується розміщення методичних рекомендацій до семінарських занять, 

до самостійної та індивідуальної роботи  (додаток 6). 

Для створення комфортного навчального професійно орієнтованого 

інформаційного середовища, активізації взаємодії учасників освітнього процесу, не 

лише між викладачем і здобувачем вищої освіти, а й між здобувачами, застосування 

в освітньому процесі ділових ігор, роботи з документами, різних джерел 

інформації, використання творчих завдань протягом навчального року було 

підготовлено 9 інтерактивних навчально-методичних посібників (додаток 6). 

Важливою складовою освітнього процесу є участь здобувачів вищої 

освіти  в олімпіадах, що сприяє розвитку їх творчого потенціалу та представляє 

інтерес для студента завдяки моделюванню реальних бізнес-ситуацій.  

З урахуванням потенційних можливостей  147 студентів було залучено   

до участі у ВСО з 14 дисциплін та спеціальностей у І етапі. Переможцями  2  

туру (1-3 місця) стали 26 осіб, 13 з яких рекомендовано до участі у ІІ етапі ВСО 

з 9 дисциплін та спеціальностей (в цьому році відбудеться у жовтні 2020 року) 

(додаток 7).  
З метою підвищення якості навчання, надання студентам додаткових 

можливостей в оволодінні дисциплінами в навчальному процесі задіяні 

дистанційні курси / тренінги зовнішніх розробників:  

- дистанційні курси Cisco в рамках відкритої мережевої академії з дисциплін 

«Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване програмування», 

«Кібербезпека», «комп’ютерні системи і мережі», «Спеціалізовані мови 

програмування»; 
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- дистанційні курси Coursera для вивчення дисциплін «Вища та дискретна 

математики», «Комп’ютерна графіка і веб-програмування»; 

- бізнес-тренінги в онлайн режимі за  Програмою підтримки ВНЗ "Simformer: 

НЕТ короне!" для вивчення дисциплін «Управління проектами», 

«Методології управління інформаційними процесами», «Технологія 

проектування бізнес-систем», «Інноваційні технології. Тренінговий бізнес 

курс». 
 

Впровадження кращих зарубіжних практик навчання 

Виходячи з кращих зарубіжних практик навчання, у звітному навчальному 

році в інституті продовжено навчання за  магістерською програмою «Облік і 

аудит у підприємницькій діяльності (АССА)», варіативна компонента якої 

забезпечує право одночасної участі студентів у програмі АССА ACCELERATE з 

можливістю безкоштовного отримання перезаліків за 9 екзаменами (паперами) 

професійної схеми АССА, пільгові умови реєстрації та членства у АССА. 

Магістерська програми акредитована в міжнародній професійній організації із 

сертифікації бухгалтерів – Асоціації присяжних  сертифікованих бухгалтерів 

(АССА).  Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати одночасно два 

дипломи –державного зразка та  Асоціації присяжних  сертифікованих бухгалтерів  

(Велика Британія).  

Вперше в цьому навчальному році здобувачі вищої освіти  за освітньою 

програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент» першого курсу 

магістратури навчалися в масових відкритих онлайн курсах на платформі 

Prometheus у рамках навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент ІІ 

АССА». 16 студентів отримали сертифікати.  

Науково-педагогічними працівниками інституту запроваджується досвід 

європейських вишів. Широко використовуються сучасні педагогічні технології, 

зокрема комплексні бізнес-кейси, тренінги, наскрізні командні проекти, 

розрахунково-аналітичні роботи,  презентація та захист індивідуальних робіт 

тощо.  У складі НПП інституту є сертифіковані бізнес-тренери. Підвищенню 

рівня педагогічної та наукової майстерності  науково-педагогічних працівників  

сприяє участь викладачів кафедр у  міжнародних науково-практичних семінарах 

за кордоном, міжнародних стажуваннях.  

Було забезпечено участь 30 студентів та 2 викладачів в онлайн вебінарі НБУ  

«Що повинні знати споживачі фінансових послуг?».  Всі учасники вебінару 

отримали сертифікати. (додаток 8). 

 

Науково-дослідна робота інституту протягом 2019/2020 навчального року 

була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Наукові 

засади руху фінансових потоків економічних агентів», формування нових 

наукових напрямів і шкіл; покращення показників ефективності діяльності 

Інституту в частині здійснення наукової діяльності. 

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 
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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: поглиблено 

сутнісне розуміння поняття фінансова стабільність з позиції визначення її 

структурних складових. Окреслено сучасне організаційно-економічне 

забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Охарактеризовано 

методологічний базис організації та функціонування механізму банківського 

нагляду, а також принципи та методи забезпечення фінансової стабільності 

розвитку фондового ринку. 

Проведено моніторинг і інтерпретовано рівень фінансової 

стабільності банківської системи України з урахуванням відповідних 

індикаторів. Наведено методологію визначення оптимальних фінансових 

показників діяльності економічних агентів та методичний підхід до 

визначення кризових ознак у розвитку економічного агента. Розроблено 

методику контролю динаміки фінансових потоків економічних агентів для 

стратегічної діагностики стабільності. 

Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи 

забезпечення фінансової стабільності в діяльності економічних агентів. 

Окреслено концепцію управління фінансовим розвитком економічних агентів 

через систему рейтингування, прогнозування та реалізації цільового проекту. 

Розроблено методичний підхід до аналізу фінансової стабільності банківської 

системи із застосуванням ідеології вейвлетів. Розроблено підхід щодо 

використання функціонального моделювання забезпечення фінансової 

стабільності банківської системи. Удосконалено підхід до адаптації суб'єктів 

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

підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).  В роботі: 

проаналізовано та досліджено діючі традиційні методики оцінки фінансового 

стану підприємств; оцінено можливості використання кількісних методів 

аналізу для  удосконалення методик оцінки фінансового стану підприємств; 

удосконалено зазначені методики з метою можливого використання їх у 

кризових ситуаціях; удосконалено  методики для обліку динаміки, 

суспільних потреб та належного виробництва. 
 

2017 року на базі Інституту функціонує Північно-Східний регіональний 

Центр Академії економічних наук України, який очолює директор Інституту 

Самородов Борис Вадимович,  академії економічних наук України, д.е.н., 

професор. 

Метою діяльності Центру є участь у створенні ефективної індустріальної 

політики України; робота по впровадженню промислової складової розвитку 

економічного потенціалу країни, нових активних  форм ведення бізнесу; розробка 
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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, спрощення схем регулювання та 

стимулювання конкуренції, розробка рекомендацій для усіх рівнів державного 

керівництва; 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; навчання членами академії вітчизняних та зарубіжних 

студентів; проведення постійно діючих семінарів, круглих столів, майстер-класів, 

тренінгів, симпозіумів; створення та управління діяльністю регіональних 

фінансових систем; 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: 

 VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики», 20 березня 2020 року 

 ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові 

дослідження молоді з проблем европейської інтеграції», 9 квітня 2020 р. 

Результати наукових досліджень членів Північно-Східного регіонального 

Центру АЕНУ оприлюднені 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 11 монографій:   

1. Азаренкова Г.М., Яворський С.В. Analytical aspects of management by finances of 

enterprise / S. Yavorsky // Management mechanisms and development strategies of 

economic entities in conditions of institutional transformations of the global 

environment: edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: 

“Landmark” SIA, 2019. – Vol. 1. – p. 232-241.  

2. Лукін В.М. Концептуальнаныя основа финансовой отчётности для Украи // 

Prognostication and planning of economic development: microeconomic and 

macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: 

Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p. (с. 573-590) 
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3. Абрамова О. Бєляєва Л. Пєняк Ю. Directions of the Ukraine tax system 

improvement for innovative development of the state / О. Аbramova, L. Bieliaieva, 

Yu. Peniak // Organizational-economic mechanism of management innovative 

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

Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: 

WSSG, 2019. – Vol. 3. – P. 316-325 

4. Головко О.Г., Орєхова К.В. Стратегічні пріоритети соціально-

економічного розвитку України: кол. моног. / за ред. В.Ф. Столярова, Г.І. 

Фролової. – К.:Талком, 2020. – 471 с. – С. 182-196 (Підрозділ «Впровадження 

системи збалансованих показників як інструментарій стратегічного 

розвитку національних підприємств / (О.Г. Головко, К.В. Орєхова, 

А.О.Чернова). 

5. Самородов Б. В., Погореленко Н. П., Головко О. Г., Мірошник О.Ю., Орєхова 

К. В., Олєфір Є. А., Бабенко М. В. Фінансова стабільність руху фінансових 

потоків економічних агентів: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Б. В. Самородова. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 

335 с. 

6. Галич Р.В. Механізми та інструменти регулювання структурних і 

функціональних трансформацій у фінансовому секторі та стратегія його 

розбудови : монографія / за науковою редакцією проф. О. І. Барановського; 

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». – 

Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 302 с. – С. 241-249. 

(Галич Р.В. підрозділ «Нормативно-правове забезпечення фінансового сектору 

України: проблеми законотворчого процесу») 

7. Даудова Г.В. Вплив бюджету міста Харкова на соціально-економічний 

розвиток територіальної громади в 2020 році: Інформаційно-аналітичні 

матеріали / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова та ін. / – Харків: ФОП Ясінська, 

2020. – 146 с. 

8. Даудова Г.В. Розвиток місцевих бюджетів у сучасних умовах (на прикладі 

виконання бюджету міста Харкова за 2001-2019 роки): Інформаційний 

журнал / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова, Г.П. Кухарева, С.Г. Бондур, І.Л. 

Сінческул, А.О. Гриненко, Т.С. Русанова, М.Г. Оськіна, Н.В. Певна та ін. / – 

Харків: ФОП Ясінська, 2020. – 288 с. 

9. Христофорова О.М., Новікова Т.В. Маркетинговий менеджмент в сучасних 

умовах, необхідні заходи і проблеми впровадження / Христофорова О.М., 

Новікова Т.В. // Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього 

процесу в технічному університеті: колективна монографія / С.О. 

Даньшева, Ю.В. Журавльов, Д.Л.Череднік та ін. – Варшава: «Diamond trading 

tour», 2019. – С.144-153. 

10. Жилін В.А. Сучасні інформаційні технології управління екологічною 

безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: 

актуальні питання. Колективна монографія за матеріалами XVIII 

Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01-02 жовтня 2019 р.) / 

За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ "Видавництво "Юстон", 2019. – 227 c.. 
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11. Тарасенко О.П. Побудова структури системи оцінювання якості та її 

дослідження нейронно-мережевими засобами / Тарасенко О.П., Трохимчук 

С.М. // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and 

Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 28, Katowice School of 

Technology, 2019 – С. 232-245. 
 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників протягом 

2017/2018 – 2019/2020 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», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії і практики», «Радіоелектроніка, інформатика, управління», «Бізнес-

інформ», «Modern Economics», «Економічна теорія і право», «Актуальні 

проблеми державного управління», «Держава та регіони», «Фінансовий 

простір», «Інфраструктура ринку», «Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління», «Східно-Європейського журнал передових технологій» «Системи 

управління, навігації та зв’язку», «Сучасні інформаційні системи», 

«Приазовський економічний вісник», «Системи обробки інформації», вісниках 

Університету банківської справи,  Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету,  НТУ «ХПІ», наукових вісниках Ужгородського 

національного університету,  Херсонського державного університету,  та інші. 

Протягом 2019/2020 н.р. викладачами видано 110 наукових статті загальним 

обсягом 68,5 друкованих аркушів, у тому числі 72 статті у фахових виданнях, 

11 статей – у міжнародних виданнях, 26 статей у виданнях, які входять до 

наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science» та здано до друку 19 статей 

загальним обсягом 11,0  друкованих аркушів. 
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Рисунок 3. Публікація статей 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(29)2019, 3(30)2019, 

4(31)2019, 1(32)2020.  

Протягом року підготовлено 2 номера Електронного збірника наукових 

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

Науковцями Інституту протягом навчального року отримано 2 авторських 

свідоцтва: 

- Азаренкова Г.М., Головко О.Г. Авторське свідоцтво: Літературний 

письмовий твір «Методичний підхід визначення кризових ознак у розвитку 

банку»,  № 937766 від 07.11.2019 р.; 

- Авторські свідоцтво: Літературний письмовий твір «Методичний підхід 

щодо оцінки фінансової стабільності банку»,  № 937767 від 07.11.2019 р. 

Провідними вченими інституту протягом навчального року було 

проопоновано 3 докторських та 3 кандидатських дисертацій,  14 відгуків на 

автореферати дисертацій, 19 рецензії на наукові статті, 1 рецензію на 

монографію,  4 -  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. 
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Протягом навчального року було збільшено кількість цитувань у 

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

Таблиця 7 

№ 

з/п 
Автор Кількість цитувань h-індекс 

1.  Азаренкова Г.М. 3 1 

2.  Гнип Н.О. 1 1 

3.  Горбач Т.В. 2 1 

4.  Гороховатський В.О. 41 4 

5.  Морозова О.І. 4 1 

6.  Москаленко О.Г. 1 1 

7.  Орєхова К.В. 3 1 

8.  Піскунов Р.О. 1 1 

9.  Погореленко Н.П. 5 2 

10.  Самородов Б.В. 3 1 

11.  Шамов С.О. 1 1 

 

З метою апробації наукових досліджень, отримання актуальної наукової 

інформації науковці інституту щорічно беруть участь у конференціях.  

У березні 2020 року в інституті (в дистанційному форматі) проведена VІІ 

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 VIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2020 р.). – Х. :ХННІ 

ДВНЗ "УБС", 2020.  — 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 71 наукових 

конференціях з 144 доповідями. 5 науковці інституту взяли участь  у роботі  

конкурсних комісіях 6 всеукраїнських і 1 міжнародного студентських наукових  

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

1 ст. НПП Інституту 

 

Протягом 2019/2020 н.р. над кандидатськими дисертаціями працювало 10 

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

аспіранта вечірньої форми навчання, 2 викладачі, які відраховані, але 

продовжують дослідження, один викладач продовжує роботу над дисертацією 

після завершення навчання в докторантурі. Підвищено якість кадрового складу 

шляхом отримання вченого звання доцента – 3 викладачами Морозова Н.Л., 

Галич Р.В., Малахов А.В.). Відбувся захист докторської дисертації 

Погореленко Н.П.  Протягом 2019/2020 навчального року планується захист 1 

докторської дисертаційної роботи (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 2020 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 (рис. 5 Порівняльний результат участі студентів Інституту).      
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Рисунок  4. Порівняльний результат участі студентів Інституту у Всеукраїнському конкурсі 

 

В дистанційному форматі проведена Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів «Наукові дослідження молоді  з 

проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 88  студентів зі 108 

тезами доповідей. 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", 2020.  — 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1 Gb RAM ; Windows XP, 7, 8; 

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

комбінованого використовування на CD-ROM. Облік.-вид. арк. 20,4. 
 

Протягом навчального року студенти інституту брали активну участь у   

Міжнародному, 16 Всеукраїнських, 2 регіональних конкурсах з наступними 

результатами:  

1. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (диплом ІІІ ступеня). 

1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Транспортне підприємництво» (2 диплома І ступеня, 2 сертифіката 

учасників);  

2. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

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

3. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Загальна та соціальна психологія» (сертифікат); 

4. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (2 грамоти, 

сертифікат учасника); 
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5. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Менеджмент організацій» (2 сертифікати учасника ); 

6. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Міжнародні економічні відносини» (сертифікат учасника); 

7. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Облік 

і оподаткування» (диплом ІІ ступеня); 

8. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Підприємництво» (2 диплома ІІІ ступеня, сертифікат учасника); 

9. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Публічне управління та адміністрування» ( сертифікат учасника);  

10. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Страхування» (2 сертифіката учасника); 

11. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління персоналом і економіка праці» (диплом ІІ ступеня, 2 грамоти, 

сертифікат учасника);  

12. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

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

сертифікат учасника);  

13. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління у сфері економічної конкуренції» (диплом ІІ ступеня, 3 

сертифіката учасника);  

14. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

«Фінанси і кредит» (сертифікат учасника);  

15. Всеукраїнському конкурсі серед студентства «Розумним бути модно» 

(сертифікат учасника); 

16. Всеукраїнський студентський конкурс проектів освітніх реформ «European 

study space» (диплом І ступеня, сертифікат). 

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

2. Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук (7  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. 
 



22 

 

Порівняльний аналіз щодо результатів наукової діяльності ХННІ ДВНЗ 

«УБС» за  2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, н.р. наведена у додатку 9 

 

Міжнародна діяльність.  

Опубліковано  11 статей  (в тому числі у зарубіжних виданнях, які 

включені до наукометричних баз Scopus та  Web of Science – 8 статей) та 32 

теза доповідей опубліковано за результатами Міжнародних конференцій, які 

проходили за кордоном, (в т.ч опубліковано за участю студентів 18 тез 

доповідей), підготовлено 1 наукова робота для участі у міжнародному 

науковому конкурсі, за результатами якого отримано диплом 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 1 студентка, яка навчалась за програмою подвійного диплому 

у Балтійській Міжнародній академії, м. Рига (Латвія). 

Навчання іноземних громадян. Одним з пріоритетів інституту у 

2019/2020 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 3 договори про співпрацю з агентствами, що здійснюють 

рекрутинг іноземних студентів в Україну; 

- видано 149 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,  Бангладеш, Йорданії, Єгипту, Пакистан, Сирія, Великобританії та 

інших країн. У 2019/2019 н.р. найбільше студентів навчалося на підготовчому 

відділенні – 30 осіб. На бакалавраті та в магістратурі навчалося 25 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 продовжено навчання за англомовними програмами зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського рівня 

підготовки та зі спеціальності 073 «Менеджмент» магістерського рівня 

підготовки. Розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення 

кафедрами:  

- обліку і оподаткування – з 3 навчальних дисциплін; 
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- менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін – з 11 навчальних 

дисциплін; 

- інформаційних технологій – з 5 навчальних дисциплін; 

- фінансів, банківської справи та страхування –  з 6 навчальних дисциплін; 

 

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 2019/2020 

навчальному році слід відзначити: 

- удосконалення та модернізація основних напрямків виховної роботи та 

впровадження таких форм і методів виховання, які відповідали б інтересам 

особистості, сприяли розкриттю її талантів  

- активізація роботи органів студентського самоврядування у напрямку 

профорієнтаційної роботи та популяризації Університету серед широких 

верств населення  за місцем проживання студентів. 

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: 

- проведення  виховних, освітніх заходів, круглих столів, майстер-класів  із 

запрошенням партнерів, гостей, практиків, іноземців, представників 

обласних та міських адміністрацій, випускників; 

- 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: проведення третього відкритого регіонального 

турніру з фінансової грамотності,  заходи в у рамках Всесвітнього дня 

ощадності, участь у роботі журі Всеукраїнського  турніру з фінансової 

грамотності, сезонні професійні школи.  
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- 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, організація зустрічі випускників інституту 

різних років;  

- 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; 

- співпраця керівництва інституту з органами студентського самоврядування 

з питань організації освітньої діяльності: спільні засідання, соціологічні 

опитування, презентація ЗВО міжнародних та всеукраїнських освітянських 

заходах,  профорієнтаційні  та культурно-мистецькі заходи. 

Особливістю організації навчально-виховної роботи протягом 2019/2020 

навчального року стало розширення участі та зростання ролі студентської ради 

інституту в організації поза навчальних заходів: 

Участь у громадському житті: 

- загальних зборах керівників органів студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів Харківської області; 

- участь у волонтерському проекті плану взаємодії волонтерів та осіб у зоні 

ризику інфікування  COVID19 

- допомога в організації проведення лекції Червоного хреста для молоді 

Харківщини; 

- волонтерська допомога в організації та проведенні одного з традиційних 

заходів фонду родини Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну»; 

- участь у волонтерстві разом з волонтерський табором Будуємо Україну 

Разом у Сєвєродонецьку допомога багатодітній родині та облаштовувати 

два громадських простори для місцевої молоді, та жителів маленького села 

поруч;  

- участь у «Вертеп-Фест 2020»; 

- організація масштабного Дня студента для всіх ВУЗів міста Харкова на арт-

завод «Механіка»; 



25 

 

- допомога в організації та проведенні одноденного заходу для підприємців у 

Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%»; 

- допомога в організації та проведенні майстер-класу головного 

юрисконсульта швейцарського концерну в місті Одеса ТОВ «Рисоіл 

Україна» на тему «Безпека бізнесу: правові і економічні проблеми в 

Україні» в рамках дисципліни «Фінансова безпека» ; 

- участь та допомога у підборі персоналу ПриватБанк «Digital-практика – 

Digital-поколінню»; 

- допомога в розробці та організації проекту Центр створення сімейного 

капіталу на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи; 

- участь у відборі на посаду експерта в Національне Агентство із 

забезпечення якості вищої освіти; 

- організація та участь студентів для проведення урочистої церемонії 

покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку з приводу 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України; 

- організація та участь студентів у квесті «Один день із життя топового 

студента» від ПриватБанку; 

- участь у святковому концерті з нагоди Міжнародного дня студента 

Gaudeamus Opera; 

- проведенні засідань Студентської ради гуртожитку та Студентської ради 

інституту; 

- організації та проведенні профорієнтаційної роботи в Харківському, 

Полтавському, Луганському, Донецькому, Дніпровському регіоні. 

- організації та проведенні  «Дня знань»; 

- організації та проведенні «Дебют першокурсника» 

- організації та проведення КВН 

- організації та проведення Новорічного квесту 

- організації та проведенні  Дня Святого Валентина;  

- організації та проведенні Випускного вечора; 

- організації та проведення «Містер інституту» 

- організація взаємозв’язку зі спеціалізованою школою для дітей з вадами 

слуху ( спортивні змагання, святкування Масляної, День Святого Миколая); 

- організації та проведенні турнірів економістів, математиків, інформатики; 

- організації та проведенні олімпіади з економіки, математики; 

- організації та проведенні «Дня відкритих дверей інституту»; 

- організації та проведенні змагань з футболу та волейболу, настільного 

тенісу; 

- організації та проведенні профорієнтаційного заходу «Ніч Науки»; 

- організації та проведенні засідання конференції Харківського банківського 

Союзу; 

- організації та проведенні турніру Фінансової грамотності; 

- профорієнтаційна виставка  «Перспективні напрями освіти Харківщини»; 
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- організації та проведенні тижня фінансової освіти в межах «Global Money      

Week 2019»; 

- участь у науково-освітній виставці «Освіта Слобожанщини». 
 

Профорієнтаційна робота здійснювалась на основі плану 

профорієнтаційної роботи на 2019/2020 н.р. До профорієнтаційної роботи 

залучено науково-педагогічних працівників кафедр Інституту, органи 

студентського самоврядування, випускників навчального закладу , працівників 

банківських та інших фінансово-кредитних установ. 

Аналіз якості проведення профорієнтаційної роботи  засвідчив,  що 

структурні підрозділи проводять значний обсяг профорієнтаційної роботи щодо 

надання допомоги абітурієнтам у виявленні нахилів і здібностей до професійної 

діяльності, ознайомлення їх із сучасним ринком праці та з правилами прийому 

до навчального закладу. Профорієнтаційна робота кафедр організована  у 

загальноосвітніх закладах, технікумах, коледжах, районах Харківської області; 

має планомірний характер; підтримується друкованими  та відео 

інформаційними матеріалами (буклети, плакати, оголошення тощо), що 

розповсюджуються серед абітурієнтів закладів освіти. Профорієнтаційною 

роботою охоплено понад 100 загальноосвітніх закладів міста, 10 технікумів та 

коледжів. Науково-педагогічні працівники кафедр беруть участь у проведенні 

масових заходів профорієнтаційної спрямованості (Днів відкритих дверей, 

виставок), турнірів, олімпіад, забезпечують роботу фахових шкіл,  профільних 

класів.  

Протягом навчального року, окрім вже традиційних профорієнтаційних 

заходів, а саме проведення: днів відкритих дверей за напрямами підготовки; 

інформаційно-консультаційних вебінарів для потенційних абітурієнтів; 

презентацій навчального закладу, проекту «Фінансова грамотність» на 

засіданнях міських та районних організацій учнівського самоврядування в місті 

Харкові та районах Харківської області; інформаційних зустрічей «Вступник-

2020: як діяти під час вступної кампанії» (для випускників загальноосвітніх 

закладів та їх батьків, студентів випускних курсів технікумів та коледжів); 

турнірів юних економістів, географів, олімпіад з економіки  та олімпіади з 

інформаційних технологій; організація Фахових професійних шкіл під час 

шкільних канікул, екскурсії до музею грошей; організації роботи пункту 

тестування для проведення     зовнішнього незалежного оцінювання знань 

випускників, також реалізовані  наступні заходи:  

- презентації сайту e-Learning для банкірів та сервісу підготовчих курсів до 

вступу в ДВНЗ «УБС»; 

- поширення інформації в соціальних мережах щодо переваг навчального 

закладу; продовжено роботу над YouTube-каналом;  

- тренінги  для викладачів шкіл, що передбачають ознайомлення  з 

методикою викладання курсу «Фінансова грамотність»,  методологією 

підготовки учнів до регіонального Турніру з фінансової грамотності на 

кубок голови Харківської обласної державної адміністрації та  

особливостями його проведення й оцінювання команд, презентацію нових 
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форм  роботи з молоддю, зокрема  фінансово-освітньої гри «Життєвий 

каптал»; 

- участь у Міжнародній виставці освітніх закладів «Освіта Слобожанщини та 

навчання за кордоном».  

Основним напрямком розвитку профорієнтаційної роботи у звітному  

навчальному році була оптимізація профорієнтаційних заходів з метою 

посилення їх результативності 

Матеріально-технічна та інформаційна база інституту. За звітний 

період фонд наукової бібліотеки інституту зріс на 260 примірників періодичних 

видань (32 примірника журналів та 4 річних комплекти газет). Стан фонду 

наукової бібліотеки у 2019/2020 н.р. представлено у таблиці 9. 
 

Таблиця 9 

Стан фонду наукової бібліотеки у 2019/2020 н.р. 
 

№ 

п/п 
Показники 2019/2020 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.) 693 

10. Кількість відвідувань користувачами (чол.) 1527 

11. Кількість книговидачі (примірників) 1171 

12. Кількість місць книговидачі 1 

13. Кількість читальних залів  2 

14. Площа читальних залів (кв. м) 50,6/200,8 

15. Площа приміщень бібліотеки (кв. м) 84,6 (384,9) 

16. 
Кількість спеціальностей, для ліцензування яких готовилося 

інформзабезпечення 

1 

17. Кількість книжкових тематичних виставок 20 

18. Кількість культурно-масових заходів 1 

19. Кількість організованих екскурсій 0 

20. 
Кількість науково-практичних конференцій та семінарів, у 

яких взяли участь працівники бібліотеки 

2 

 

Протягом року велася робота у таких напрямах: 

 ознайомлення студентів першого курсу з правилами користування 

бібліотекою, електронним каталогом «ІРБІС», електронною бібліотекою 

інституту, інформаційною сторінкою бібліотеки; 

 участь у заході «Ніч науки»: презентація електронної бібліотеки інституту 

та презентація унікальних наукових та навчальних видань для школярів; 

 доступ до баз даних Scopus, Web of Science, Springer Link; 

 наповнення Репозитарію ДВНЗ УБС; 
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 підготовка до виходу збірника наукових праць  «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» (класифікація за УДК і JEL 

Classification); 

 класифікація наукових статей та тез доповідей за УДК для студентів і 

викладачів; 

 оновлення «Зведеного каталогу періодичних видань, які передплатили 

бібліотеки ЗВО м. Харкова у 2020 р.» у рамках проєкту «Єдина картка 

читача бібліотек ЗВО м. Харкова» 
 

Основними результатами роботи щодо забезпечення роботи  серверного 

та мережевого обладнання, технічних засобів навчання, ПЕОМ та 

програмного забезпечення протягом звітного періоду були: 

 виконання процедур по виконанню фінансових зобов`язань з контрагентами 

за договорами попереднього періоду; 

 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; 

 підтримка працездатності серверного та мережевого обладнання, технічних 

засобів навчання, ПЕОМ та програмного забезпечення працівників Інституту; 

 забезпечення працездатності оболонки дистанційного навчання MOODLE: 

введення тестів; створення курсів; форумів; доступу викладачів, студентів до 

створенного курсу; 

 підтримка доступу інституту до мережі ІНТЕРНЕТ; 

 оновлення інформації на сторінках сайту Інституту за службовими записками 

підрозділів ХННІ; 

 технічне забезпечення працездатності сайту інституту; 

 підтримка працездатності цифрової телефонної станції "МЕРІДІАН"; 

 забезпечення проведення заходів в режимі відеоконференцій, фото, відео 

зйомка заходів за заявками. 

 підтримка користувачів при проведенні занять у режимі «Дистанційне 

навчання». 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
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Додаток 1 

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) 

 ПАТ «Мегабанк» 

 
9    

 Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк» 

 

9 (у т.ч. 1 

іноземною) 
  

 ТОВ «КРЕАТИВ-ПРИНТ» 11(у т.ч. 2 

іноземною) 
  

 ПАТ СанІнБевУкраїна 
 

5 (у т.ч. 3 

іноземною) 
 

 Харківська обласна дирекція ПАТ 

«Райффайзен Банк Аваль» 
  

10 (у т.ч. 1 

іноземною) 

     

 Всього у 2019/2020 н.р. 29 (у т.ч.3 

іноземною) 

5 (у т.ч. 3 

іноземною) 

10 (у т.ч. 1 

іноземною) 
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Додаток 2 
 

Діагностика знань студентів у 2019-2020 н.р. 

 

Напрями підготовки/ 

спеціальності 

Кількість перевіркових 

контрольних заходів 

 

в т.ч. 

Комплексні 

контрольні роботи 

Ректорські  

контрольні роботи 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 н

.р
. 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 н

.р
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 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
9
-2

0
2
0
 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
9
-2

0
2
0
 н

.р
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
- 4 2 - 2 2 - 2 1 

Фінанси і кредит 3 5 - 1 3 - 2 2 - 

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

Облік і аудит 2 2 - - 1 - 2 1 - 

Менеджмент - 3 1 - 3 1 - - - 

Комп’ютерні науки 6 2 - 6 2 - - - - 

Кібербезпека - 1 - - 1 - - - - 

Всього 11 20 3 7 14 3 4 6 1 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Фінанси, банківська 

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

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

Менеджмент 1 - - - - - 1 - - 

Комп’ютерні науки - 1 6 - 1 6 - - - 

Всього 5 3 6 - 1 6 5 2 - 

Разом по Інституту 16 23 9 7 15 9 9 8 1 

 
 

 

 
 



Додаток 3 
 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2019/2020 н.р. 

 

 (кількість осіб) 

Кафедри 

2019/2020 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 
19 19 3 15 1 - - - - 

2. Кафедра обліку та оподаткування  9 9 - 9 - - - - - 

3. Кафедра менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
18 17 1 13 3 1 - 1 - 

4. Кафедра інформаційних технологій 16 13 1 8 4 3 1 2 - 

Всього  

за 2019-2020 н.р. 
62 58 5 45 8 4 1 3 - 

 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2018/2019  н.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 
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Додаток 4 

Методичні розробки, підготовлені  

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.) 

 
№ 
з/п 

Назва розробки 
Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

  
2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 
1.  Навчальні та навчально-

методичні посібники для 
організації самостійної та 
індивідуальної роботи 
студентів 

18 40 13 58 99,5 41,125 

2.  Опорні конспекти лекцій 16 40 13 73 80,5 25 

3.  Практикуми 1 2 5 2 4 16 

4.  Збірники вправ і задач, 
тестових завдань, словники 

2 19 2 3 26,5 12 

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

5 18 10 7 22,8 12,5 

6.  Програми навчальних 
дисциплін, практик, ЕК 

70 58 58 42 39,8 33,25 

 Разом 112 177 101 185 273,1 139,875 

 

Навчально-методичне забезпечення, підготовлене на паперових носіях 

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.) 

 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

  
2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1.  Робочі програми 

навчальних дисциплін 
144 157 88 80 109,25 50,75 

2.  Конспекти лекцій 30 17 25 48 43 58 

3.  Екзаменаційні білети з 

дисциплін 
63 114 75 56 135,5 91,5 

4.  Методичні рекомендації і 

завдання до екзамену  
15 35 4 11 17 3 

5.  Завдання до контролю 

знань студентів  
42 49 17 34 53 31 

6.  Завдання до предметних 

олімпіад 
6 15 19 15 27 22,7 

7.  Комплексні контрольні 

роботи 
3 37 20 9 55 17,5 

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

 Разом 304 427 248 255 446,25 274,45 
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Навчально-методичне забезпечення, підготовлене в 

електронному вигляді та на електронних носіях  

у 2019/2020 н.р. (у порівнянні з 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р.) 

 

№ 

з/п 
Назва розробки 

Кількість Умовних друкованих 

аркушів 

 
 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1.  Дистанційні курси 10 10 36 62 62 18 

2.  
Навчально-методичні 

посібники для самостійної та 

індивідуальної роботи 

18 15 12 58 48 41 

3.  Опорні конспекти лекцій 12 56 54 73 108 67 

4.  Практикуми 1 2 3 2 4 13 

5.  

Методичні рекомендації до 

проведення практичних, 

лабораторний і семінарських 

занять 

51 42 36 55 34 49 

6.  
Методичні рекомендації до 

самостійної та індивідуальної 

роботи 

7 43 19 11 55 12,125 

7.  

Методичні рекомендації до 

написання курсових  і 

кваліфікаційних (дипломних) 

робіт 

6 16 8 9 19 10,5 

8.  
Тестові завдання з дисциплін 

та їх розміщення  у програмі 

MOODLE 

4 8 47 3 16,5 20,5 

9.  Методичні рекомендації до 

екзаменів 
15 36 7 11 21,5 5 

10.  Презентації до навчальних 

дисциплін 
84 81 121 58 198 168 

 Разом 198 309 343 341 566 536,125 
 
 

 



Додаток 5 

Підготовка дистанційних курсів ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2019/2020 н.р. 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (у т.ч. за заочною формою навчання) 
 

№ 

з/п 

Назва  

дистанційного курсу С
ем

е

ст
р

  

Освітня програма 

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

іс
ть

  ПІБ 

відповідальних 

виконавців 

Термін  

підготовки  

(розміщення) 

Стан виконання 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 

1.  Аудит та підтвердження 

звітності 

2 Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами 

071 Малахоа В.А. травень 

2020  

ДК в процесі експертизи 

2.  Управління ефективністю 2 Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами 

071 Пеняк Ю. С. травень 

2020  

За рез-ми експертизи надано 

рекомендацію щодо 

доопрацювання ДК та повторну 

експертизу до 01.09.202 

3.  Фінансова звітність (ЕКР) 2 Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами 

071 Шубіна С. В. травень 

2020  

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

4.  Управління податковим 

навантаженням у бізнесі (ЕКР) 

2 Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами 

071 Мірошник 

О.Ю. 

травень 

2020  

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

5.  Оптимізація бізнес-процесів 

(з використанням АСУ) (ЕКР) 

2 Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами 

071 Мірошник О. 

Ю. 

травень 

2020  

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

6.  Банківський менеджмент (денна 

ф. н.) 
1 Фінансові технології та банківський 

менеджмент 

072 Кочорба В.Ю. січень 

2020  

За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

7.  Управління фінансовою 

стабільністю банку 

1 Фінансові технології та банківський 

менеджмент 

072 Погореленко 

Н.П. 

січень 

2020 

За рез-ми експертизи надано 

рекомендацію щодо 

доопрацювання ДК та повторну 

експертизу до 01.09.202 

8.  Фінансова стабільність 

суб’єктів господарювання 

1 Фінансові технології та банківський 

менеджмент 

072 Головко О.Г. січень 

2020 

За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

9.  Фінансовий менеджмент 

 

1 Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

Фінансові технології та банківський менеджмент 

Стратегічний менеджмент в бізнесі 

071 

072 

073 

Азаренкова 

Г.М., Орєхова 

К.В. 

січень 

2020 

За рез-ми експертизи надано 

рекомендацію щодо 

доопрацювання ДК та повторну 

експертизу до 01.09.202 

10.  УБС студія: «Управління 

людськими ресурсами»: 

Модуль 1. Менеджмент 

персоналу 

 

1 Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

Фінансові технології та банківський менеджмент 

Стратегічний менеджмент в бізнесі 

Комп’ютерні науки 

071 

072 

073 

122 

Ковальчук В.Г. 

 

травень 

2020 

За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  
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№ 

з/п 

Назва  

дистанційного курсу С
ем

е

ст
р

  

Освітня програма 

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

іс
ть

  ПІБ 

відповідальних 

виконавців 

Термін  

підготовки  

(розміщення) 

Стан виконання 

11.  УБС студія: «Управління 

людськими ресурсами»: 

Модуль 2. Соціальна 

відповідальність 

1 Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

Фінансові технології та банківський менеджмент 

Стратегічний менеджмент в бізнесі 

Комп’ютерні науки 

071 

072 

073 

122 

Швидка О.Б. 

 

травень 

2020 

ДК в процесі експертизи 

12.  УБС студія: «Управління 

людськими ресурсами»: 

Модуль 3. «Тайм-

менеджмент» 

1 Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

Фінансові технології та банківський менеджмент 

Стратегічний менеджмент в бізнесі 

Комп’ютерні науки 

071 

072 

073 

122 

Чхеайло А.А. травень 

2020 

Підготовку ДК перенесено на 

наступний н.р. (викладач на 

тривалому лікарняному) 

13.  Професійна іноземна мова 

(рівень С) 

1 Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

Фінансові технології та банківський менеджмент 

Стратегічний менеджмент в бізнесі 

Комп’ютерні науки 

071 

072 

073 

122 

Шевченко В.І. 

Семенченко Т.О. 

Чернявська І.С. 

травень 

2020 

За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

14.  Математичні методи та 

моделі в наукових 

дослідженнях 

1 Комп’ютерні науки 122 Філатова Л.Д. травень 

2020 

За рез-ми експертизи надано 

рекомендацію щодо 

доопрацювання ДК та повторну 

експертизу до 01.09.202 

15.  Методології управління 

інформаційними процесами 

2 Комп’ютерні науки 122 Шамов С.О. травень 

2020 

Підготовку ДК перенесено на 

наступний н.р. (викладач 

звільнився  

16.  Структурні методи аналізу та 

розпізнавання даних 

2 Комп’ютерні науки 122 Тарасенко О.П. травень 

2020 

ДК в процесі експертизи 

17.  Технології OLAP та Data 

Mining (ЕКР) 

2 Комп’ютерні науки 122 Макарова Г.В. травень 

2020 

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

18.  Технологія проектування 

бізнес-систем (ЕКР) 

2 Комп’ютерні науки 122 Макарова Г.В. травень 

2020 

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 

1.  Економічний аналіз (рівень А) 

(ЕКР) 
5 Бізнес-аналітика і аудит 

Фінанси та банківська справа 

Менеджмент і глобальний бізнес 

071 

072 

073 

Пеняк Ю. С. 

Мірошник О. Ю. 

травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

2.  Фінансовий облік (рівень А – 

Фінансовий облік за національними 

стандартами) (ЕКР) 

5 Бізнес-аналітика і аудит 071 Бєляєва Л. А. 

Мірошник О. Ю. 

травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

3.  Страхування (ЕКР) 

 
5 Фінанси та банківська справа 072 Гнип Н.О. червень 2020 

 

ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 
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№ 

з/п 

Назва  

дистанційного курсу С
ем

е

ст
р

  

Освітня програма 

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

іс
ть

  ПІБ 

відповідальних 

виконавців 

Термін  

підготовки  

(розміщення) 

Стан виконання 

 

4.  Банківська система ( рівень В- 

Банківські операції І) (ЕКР) 
5 Фінанси та банківська справа 072 Вядрова Н.Г. червень 2020 ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

5.  Лідерство та командна робота  

(ДК) 
5 Бізнес-аналітика і аудит 

Фінанси та банківська справа 

Менеджмент і глобальний бізнес 

Комп’ютерні науки 

Кібербезпека у фінансових технологіях 

071 

072 

073 

122 

125 

Торяник Ж.І. травень 2020  Заміна  на ДК «Управління 

якістю та 

конкурентоспроможністю»(4 

семестр, ОП  «Менеджмент і 

глобальний бізнес»). Надано 

довідку про сертифікацію. 

6.  Макроекономіка та Мікроекономіка 

(рівень С - Поведінкова  та інститу-

ціональна економіка): Модуль 1. 

Інституціональна економіка (ДК) 

6 Менеджмент і глобальний бізнес 073 Іващенко М.В. травень 2020  За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

7.  Менеджмент та управлінський 

облік: Модуль 1. Менеджмент (ДК) 

4 Бізнес-аналітика і аудит 

Фінанси та банківська справа 

Менеджмент і глобальний бізнес 

071 

072 

073 

Ізюмцева Н.В. травень 2020  За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

8.  Менеджмент (рівень В) (ЕКР) 5 Менеджмент і глобальний бізнес 073 Ізюмцева Н.В. травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

9.  Логістичний менеджмент (рівень A) 

(ЕКР) 
6 Менеджмент і глобальний бізнес 073 Христофорова 

О.М. 

травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

10.  Менеджмент персоналу (рівень В - 

Організація праці менеджера) (ЕКР) 
6 Менеджмент і глобальний бізнес 073 Даудова Г.В. травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

11.  УБС студія: Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі 

(Спільний дистанційний курс) 

1 Бізнес-аналітика і аудит 

Фінанси та банківська справа 

Менеджмент і глобальний бізнес 

Комп’ютерні науки 

Кібербезпека у фінансових технологіях 

071 

072 

073 

122 

125 

Швидка О.Б. 

Чхеайло А.А. 

Майстренко С.В. 

червень 2020 Розміщено модуль 2: 

«Міжособистісні комунікації в 

бізнесі» 

12.  Системи обробки економічної 

інформації (ДК) 

4 Комп’ютерні науки 122 Ходирєв О.І. травень 2020  За результатами експертизи 

надано допуск на апробацію ДК  

13.  Математика (рівень А – Вища 

математика)  (ДК) 

1 Бізнес-аналітика і аудит 

Фінанси та банківська справа 

Менеджмент і глобальний бізнес 

Комп’ютерні науки 

Кібербезпека у фінансових технологіях 

071 

072 

073 

122 

125 

Коржова О.В. травень 2020  ДК для спеціальностей 071, 072, 

073 розроблено. За результатами 

експертизи надано допуск на 

апробацію ДК 

14.  Математика (рівень В – Дискретна 

математика)  (ДК) 

1 Комп’ютерні науки 

Кібербезпека у фінансових технологіях 

122 

125 

Коржова О.В. травень 2020  Заміна  на ДК «Математика 

(рівень С- Статистика (у т.ч. 

Теорія ймовірностей))» для 
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№ 

з/п 

Назва  

дистанційного курсу С
ем

е

ст
р

  

Освітня програма 

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

іс
ть

  ПІБ 

відповідальних 

виконавців 

Термін  

підготовки  

(розміщення) 

Стан виконання 

спеціальностей  071, 072, 073 За 

результатами експертизи надано 

допуск на апробацію ДК 

15.  Програмування (рівень В – 

Технологія створення програмних 

продуктів) (ЕКР) 

6 Комп’ютерні науки 122 Стяглик Н.І. травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 

16.  Спеціалізовані мови програмування 

(ЕКР) 
6 Комп’ютерні науки 122 Стяглик Н.І. травень 2020  ЕКР розміщено на платформі 

дистанційного навчання ХННІ 



Додаток 6 

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес 
 

№ 

п/п 
Інститут/кафедри 

Напрямки діяльності 

Розвиток дистанційної 

освіти через 

впровадження / 

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 І 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 

1 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

4/0 4/1 4 3 8 8 33 33 

2 
Кафедра обліку і 

оподаткування 
2/2 2/2 2 2* 2 2 22 22 

3 

Кафедра менеджменту та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

8/0 6/1 2 2 2 2 29 29 

4 
Кафедра інформаційних 

технологій 
6/0 5/0 2 2 3 3 37 37 

Разом 20/2   17/4  10 9 15 15 121 121 
* - у т.ч. 30% готовності посібника, запланованого на травень 2021 р ".Бухгалтерський облік  (рівень А): інтерактивний навчально-методичний посібник 



Додаток 7 

Аналіз участі студентів Інституту в олімпіадах 

 

Назва олімпіад 

2017/2018  2018/2019 2019/2020 

Кількість 

переможців 

Кількість 

переможців 

Рекомендовано  

до участі у  

ІІ етапі* 

Всеукраїнська олімпіада зі 

спеціальності «Банківська справа» 

  1 студент 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Інвестування» 

  1 студент 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Інформатика» 

  3 студента 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Менеджмент 

організацій і адміністрування  (за 

видами економічної діяльності)» 

  1 студент 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Облік і 

оподаткування» 

  1 студент 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Фінансова безпека» 

  1 студент 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» 

  2 студента 

Всеукраїнська олімпіада з 

дисципліни «Фінанси підприємств» 

  2 студент 

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 Диплом ІІ 

ступеня 

1 студент 

Міжнародна олімпіада з 

менеджменту серед молоді  
- 

Не брали 

участь  

- 

Всеукраїнська студентська 

олімпіада з програмування  

1 команда (4 студента)  

– переможець І етапу, 

учасник півфіналу 

української першості - 

8 місце з 23 

команд 

закладів вищої 

освіти 

фінального 

етапу другої 

групи 

 
* - у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили та на виконання рішення Уряду 
щодо карантину,  проведення інтелектуальних студентських заходів, зокрема Всеукраїнської 
студентської олімпіади у квітні-травні,  відтерміновується на початок нового навчального 
року. 



Додаток 8 

Організація освітніх заходів 
 

№ 

з/п 
Кафедра 

Відповідальні 

від кафедри 

НПП 

Місце 

проведення 
Дата 

Характер 

освітнього заходу 
Тема 

Кількість 

учасників 

1 Інформаційних технологій  Кобилін А.М., 

Ходирєв О.І. 

ХННІ ДВНЗ 

УБС 

жовтень -

грудень 

2019 року 

курс-тренінг  Обробка економічної 

інформації в Excel 

12 

2 Менеджменту та соціально-

гуманіарних дисциплін 

Торяник Ж.І. ХННІ ДВНЗ 

УБС 

1.11.2019 круглий стіл Сучасні компетенції 

майбутніх менеджерів 

19 

3 Менеджменту та соціально-

гуманіарних дисциплін 

Торяник Ж.І. у форматі 

відеоконференцз

в’язку  

6.12.2019 гостьова лекція з 

Лоуеллом 

Кемпбеллом 

Електронний банкінг, 

переваги та недоліки 

криптовалют 

20 

4 Менеджменту та соціально-

гуманіарних дисциплін 

Ковальчук В.Г.     

Ізюмцева Н.В.       

Іващенко М.В.    

Торяник Ж.І. 

ХННІ ДВНЗ 

УБС 

14.12.2019 майстер-клас В рамках Проекту  «Освітній 

десант» 

4 

5 Менеджменту та соціально-

гуманіарних дисциплін 

Христофорова 

О.М. 

у форматі 

відеоконференцз

в’язку Zoom.  

13.05.2020 гостьова лекція 

д-ра Вольфгана 

Мюллера 

Міжнародне податкове право 

та можливості трансформації 

податкової системи України 

для підвищення її 

ефективності 

100 

6 Обліку та оподаткування  Піскунов Р.О.     

Шубіна С.В.            

ХННІ ДВНЗ 

УБС 

19.05.2020 тематичний 

навчально-

методичний 

семінар 

Актуальність та необхідність 

підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування в сучасних 

умовах розвитку економіки 

України 

20 

7 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Гнип Н.О. «Ассис ТАС»  17.09.2019 виїзні відкриті 

заняття 

планове лекційне заняття з 

навчальної дисципліни 

«Страхові послуги» за темою 

«Страхування життя та 

пенсій» 

20 
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№ 

з/п 
Кафедра 

Відповідальні 

від кафедри 

НПП 

Місце 

проведення 
Дата 

Характер 

освітнього заходу 
Тема 

Кількість 

учасників 

8 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Головко О.Г. «Ассис ТАС»  17.09.2019 виїзні відкриті 

заняття 

позапланове практичне 

заняття з навчальної практики  

за темою: «Особливості 

діяльності вітчизняних 

страхових компаній»  

10 

9 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Орєхова К.В. Центр AB InBev 

IFES  

08.10.2019 виїзні відкриті 

заняття 

позапланове практичне 

заняття з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» 

10 

10 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Головко О.Г. Центр AB InBev 

IFES  

08.10.2019 виїзні відкриті 

заняття 

практичне заняття з 

дисципліни «Навчальна 

практика»  

10 

11 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Азаренкова Г.М. 

Головко О.Г., 

Волохата В.Є. 

Національний 

банк України. – 

Київ,  

15.05.2020 Вебінар Що повинні знати споживачі 

фінансових послуг? 

10 

12 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Азаренкова Г. М.   Перша 

дистанційна 

платформа 

громадянської 

освіти від 

Відкритого 

Університету 

Майдану; 

Міжнародний 

фонд Відроджен-

ня, . Київ 

березень 

2020 року 

Вебінар Академічна доброчесність в 

університеті  

1 

13 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Азаренкова Г. М.  Консалтингова 

компанія 

«Наукові 

публікації – 

Publ.Science». – 

Київ, 

травень 

2020 року 

вебінар Цикл навчальних вебінарів 

«Головні метрики сучасної 

науки. Scopus та Web of 

Science»  

1 
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№ 

з/п 
Кафедра 

Відповідальні 

від кафедри 

НПП 

Місце 

проведення 
Дата 

Характер 

освітнього заходу 
Тема 

Кількість 

учасників 

14 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Азаренкова Г. М. 

Погореленко Н.П. 

Національний 

банк України. – 

Київ 

25-

27.05.2020 

онлайн лекторія Щорічна дослідницька 

конференція центробанків 

України та Польщі в рамках 

Ukraine Economy Week 2020  

2 

15 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Погореленко 

Н.П. 

ХННІ ДВНЗ 

УБС 
26.10.2019 запрошений 

фахівець 

 Калінін О. В., директор 

відділення №45 Харківського 

ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» 

Тема лекції: Аналіз діючої 

системи забезпечення 

фінансової стабільності банків 

в Україні. 

10 

16 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Погореленко 

Н.П. 

Міжнародний 

Фінансовий клуб 

"Банкирь" 

07.05.2020 онлайн-

конференція 

 «Цифровий виклик. Гроші 

вимагають інтелекту»  

22 

17 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Кочорба В.Ю. ХННІ ДВНЗ 

УБС 

22.10.2020 запрошений  

фахівець 

 в рамках проведення 

відкритого заняття з 

дисципліни «Банківський 

менеджмент» студентам-

магістрам груп 101, 102-

ФБСС-м, було запрошено 

банкіра-практика – 

начальника відділу грошового 

забезпечення ПАТ КБ «БАНК 

ВОСТОК», Коломієць Ю.Ю. 

18 

18 Фінансів, банківської справи 

та страхування  

Галич Р.В. ХННІ ДВНЗ 

УБС 

25.02.2020 майстер-клас Майстер-клас головного 

юрисконсульта швейцарського 

концерну в місті Одеса ТОВ 

"Рисоіл Україна" Рябоконя 

Кирила на тему "Безпека 

бізнесу: правові і економічні 

проблеми в Україні" в рамках 

16 



44 

 

№ 

з/п 
Кафедра 

Відповідальні 

від кафедри 

НПП 

Місце 

проведення 
Дата 

Характер 

освітнього заходу 
Тема 

Кількість 

учасників 

дисципліни "Фінансова безпека" 



Додаток 9 

ДЕТАЛІЗОВАНА 

інформація про результати наукової діяльності ХННІ ДВНЗ «УБС»  

 

1. Підготовка та захист дисертацій 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Захи- 

щено 

Триває підго-

товка 

Кількість НПП 

 

 

83 На 1 

НПП 

83 На 1 

НПП 

52,25 На 1ст 

НПП 

52,25 На 1ст. 

НПП 

45,25 На 1ст 

НПП 

45,25 На 1ст. 

НПП 

Докторські  - - 2 0,02 - - 2 0,04 1 0,02 1 0,02 

Кандидатські  2 0,02 11 0,13 - - 12 0,23 1 0,02 16 0,35 

 

2. Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 

 
                                                       Кількість НПП 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

83 На 1 НПП 52,25 На 1 НПП 45,25 На 1ст НПП 

Монографії  23 0,31 13 0,25 11 0,24 

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

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

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

Словники  - - - - - - 

ВСЬОГО: 29 0,35 18 0,32 11 0,24 

 

* - або рекомендовані Вченою Радою ЗВО 
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3. Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                       Кількість НПП 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

83 
На 1 

НПП 
52,25 

На 1 

НПП 
45,25 

На 1ст 

НПП 

Загальна кількість публікацій наукових статей   138 1,66 163 3,12 110 2,43 

в т.ч. у закордонних виданнях 25 0,3 24 0,46 11 0,24 

Загальна кількість препринтів /  - - - - 0 0,00 

в т.ч. у закордонних виданнях - - - - 0 0,00 

Загальна кількість публікацій тез доповідей 187 2,25 178 3,41 144 3,18 

в т.ч. у закордонних виданнях 14 0,17 19 0,36 32 0,71 

Кількість публікацій у Scopus та Web of Science 24 0,29 26 0,50 26 0,57 

Кількість цитувань у Scopus 89 1,07 39 0,75 65 1,44 

 

4. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

Кількість НПП 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

83 
На 1 

НПП 
52,25 

На 1 

НПП 
45,25 

На 1ст 

НПП 

Опонування дисертацій 18 0,2 5 0,1 6 0,13 

Рецензування дисертацій 2 0,02 0 0 0 0,00 

Відгуки на автореферати 27 0,32 14 0,27 14 0,31 

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

Рецензування підручників 1 0,01 0 0 0 0,00 

Рецензування навчальних посібників 10 0,12 2 0,04 4 0,09 

Рецензування наукових статей 22 0,27 27 0,52 19 0,42 

Рецензування програм та навчально-методичні матеріали  18 0,2 10 0,19 2 0,04 

ВСЬОГО 104 1,25 59 1,13 46 1,02 
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5. Участь у наукових конференціях, симпозіумах,  

 
Кількість НПП 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

83 
На 1 

НПП 
52,25 

На 1 

НПП 
45,25 

На 1ст 

НПП 

Міжнародні науково-практичні та науково-

теоретичні конференції та форуми 

63 0,76 66 1,26 58 1,28 

к-ть учасників 182 2,19 156 2,99 137 3,03 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-

теоретичні конференції 

14 0,17 11 0,21 13 0,29 

к-ть учасників 28 0,34 14 0,27 25 0,55 

Семінари, круглі столи/  22 0,27 11 0,21 19 0,42 

к-ть учасників 109 1,31 141 2,70 42 0,93 

ВСЬОГО  конференцій 77 0,93 77 1,47 90 1,99 

ВСЬОГО  учасників    210 2,53 170 3,25 204 4,51 
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6. Науково-дослідна робота студентів 

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

Кількість студентів 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

696 На 1 

студента 

619 На 1 

студента 

569 На 1 

студента 

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні 

конференції та форуми /  
30 0,05 48 0,08 33 0,06 

к-ть учасників 301 0,46 302 0,49 215 0,38 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-

теоретичні конференції форуми та ярмарки/  20 
0,03 17 0,03 5 0,01 

к-ть учасників 48 0,07 44 0,07 10 0,02 

Всього конференцій: 50 0,08 65 0,11 38 0,07 

к-ть учасників  349 0,54 346 0,56 225 0, 04 

Конкурси /  38 0,06 30 0,05 19 0,03 

к-ть учасників 448 0,69 360 0,58 134 0,24 

Семінари, круглі столи/  9 0,01 7 0,01 6 0,01 

к-ть учасників 140 0,22 146 0,24 30 0,05 

ВСЬОГО заходів /  105 0,16 110 0,18 63 0,11 

ВСЬОГО учасників 1149 1,77 1087 1,76 389 0,68 
 

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

Кількість студентів 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

696 На 1 

студента 

619 На 1 

студента 

569 На 1 

студента 

Науково-пошукова робота  212 0,33 138 0,22 102 0,18 

Наукові статті  82 0,13 115 0,19 70 0,12 

Тези доповідей 381 0,59 339 0,55 205 0,36 

ВСЬОГО  674 1,04 592 0,96 377 0,66 

 


