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Бітнер Ірина Володимирівна,  

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри банківського бізнесу 

та фінансових технологій, заступник 
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Від

пов

ідні

сть 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти публікацій 

у періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection; 

+ 1. Vyadrova I.N., Pasechnik I.V., Morozova N.L., 

Novikova T.V., Viazovyi S.M.  Ensuring personnel 

safety of a commercial bank: formation and choice of 

nagement scenarios // Збірник наукових праць 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики» , – 12 стр. наукометрична база Scopus 

2. Пасічник І.В. Оцінка впливу фактору концентрації 

капіталу на ефективність банківської системи в 

сучасних трансформаційних умовах/Галушка Ю.П., 

Малафєєв Т.Р., Морозова Н.Л., Пасічник І.В.// 

//«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ 

ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2019. – Випуск №2 (29). – 

С. 44-54 наукометрична база Scopus 

3. Пасічник І.В. Побудова моделей мінімізації 

фінансових ризиків машинобудівних підприємств 

/Холодна Ю. Є., Пустовгар С. А., Морозова Н. Л., 

Пасічник І. В.// //«Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики»: збірник наукових 

праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2018. - 

Випуск №3 (26). - C. 341-350 наукометрична база 

Scopus 

4. Пасічник І.В. Капіталізація як метод підвищення 

надійності банку / І.В. Пасічник, Я.О. Адамський 

//«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ 

ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. - Випуск №2 

наукометрична база Scopus 

5. Pasichnik I. V. The modern approaches to 

determination of main point and classification of tools 

of monetary influence on economy / I.V. Pasichnik, 

Y.P. Galushko // «Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики»: збірник наукових 

праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2015. - 

Випуск №2 (19). - C.206-211. наукометрична база 

Scopus 

6. Пасічник І.В., В’язовий С.М., Лозовий С.В. Новітні 

форми безготівкових розрахунків у контексті 

підвищення конкурентоспроможності банків 

Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку». 2019. №37. С. 637-642. 

(Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus) 

7. Бітнер І.В., В’язовий С.М. , Морозова 

Н.Л.«Моделювання розвитку сучасних  цифрових 

інноваційних технологій в банківському секторі» 

прийнято до публікації в журналі «Бізнес Інформ» 



№5_2021. 

8. Bitner Iryna, Sysoiev Dmytro  Valuation of the bank's 

capital as a factor stability of the banking sector to 

ensure strategic development of the banking system 

Журнал «Регіональна економіка та управління» 4 

(30) листопад 2020 . С.5-9 

9. І.В. Бітнер, С.М. Вязовий Перспективи розвитку 

цифрового банкінгу в Україні// Міжнародна 

науково-практична конференція «Менеджмент, 

аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-

економічний розвиток» м. Дніпро 2020 р. 

10. І.В. Бітнер, С.М. Вязовий Аналіз стану та 

перспективи розвитку банківських послуг 

українських банків в умовах сучасних економічних 

реалій. Журнал «Регіональна економіка та 

управління» 1 (31)березень 2021 року. 

11. Пасічник І.В., Назаренко Р.Д. Діяльність 

центрального банку в умовах пандемии. Бізнес 

Інформ, 2020. №6. С. 245-251. Код доступу: 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-245-251 

12. Пасічник І.В. Перспективи розвитку сучасних 

технологій здійснення платежів в Україні / І.В. 

Пасічник, Т.С. Молодоря, С.М. В’язовий // Бізнес-

Інформ. – 2018. - № 6. – С. 285-289. 

13. Пасічник І.В. Достатність капіталу як чинник 

стабільності банківського сектору для забезпечення 

стабільного розвитку банківської системи / І. В. 

Пасічник, К. Р. Кєбєдова // Журнал «Економіка та 

суспільство». - 2018. – № 19. – С. 66-76 

2) наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність 

не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір 

- 1. Пасічник І.В., Герасименко М.В. та ін. Свідотство 

про реєстрацію авторського права на твір № 78106 

від 05.04.2018 р. Літературний письмовий твір з 

ілюстраціями «Соціально-економічного симулятора 

із управління ресурсами «Життєвий капітал». 

Державний секретар Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України О.Ю. Перевезенцев; 

2. Рішення про реєстрацію договору, який стосується 

права автора на твір № 4709 від 18.10.2019 року. 

Літературний твір «Базовий тренінг-симуляція із 

управління ресурсами «Життєвий капітал»: 

методика тренінгу на основі  «Соціально-

економічного симулятора із управління ресурсами 

«Життєвий капітал» Укладачі: Герасименко Марина 

Василівна, Гірченко Тетяна Дмитрівна, Горошкова 

Тетяна Миколаївна, Івагло Сергій 

Володимирович,Кузнєцова Анжела Ярославівна, 

Малафєєв Тімур Романович,Новікова Тетяна 

Вікторівна, Пасічник Ірина Володимирівна, 

Самородов Борис Вадимович, Смовженко Тамара 

Степанівна, Чхеайло Анна Андріївна. 

3.  

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 

+ 1. Бітнер І.В. Сучасні методи інвестиційного розвитку 

банку на основі моделей парного трейтингу. 

Колективна монографія Priority areas for 

development of scientific research: domestic and 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-245-251


авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

foreign experience/ Inna Viadrova, Irina Bitner 

/Riga,Latvia: Baltija Publishing 2021. - 346 p. 

2. Пасічник І.В. Банківництво на Харківщині: 

історичні нариси.    Том І / Пасічник І.В., Самородов 

Б.В., Сердюк Л.В., Марков О.В. – Харків: 

видавництво та друкарня «Технологічний центр». – 

2019 – 252 с. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування 

+ 1.     Програма навчальної дисципліни «Статистика 

(рівень В – Фінансово-банківська статистика)» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування»/Пасічник 

І.В.- Київ, ДВНЗ «УБС», 2020. – 15с. 

2.    Програма навчальної дисципліни УБС студія 

«Банківська система (рівень А)» для здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» та 12 

інформаційні технології/Вовчак О.Д., Пасічник І.В., 

Руденко З.М., Жежерун Ю.В. – Київ , ДВНЗ «УБС», 

2018. – 16с. 

3.    Пасічник І.В., Волохата В.Є. Робоча програма 

навчальної дисципліни «Центральний банк і 

грошово-кредитна політика» для студентів за 

напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 

професійне спрямування «Банківська справа» – 

Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2018. –  35 с. 

4. Пасічник І.В., Волохата В.Є. Робоча програма 

навчальної дисципліни «Центральний банк і 

грошово-кредитна політика» для студентів за 

напрямами підготовки 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (скорочений термін 

навчання), професійне спрямування «Банківська 

справа » – Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2018. –  35 

с. 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня   

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

+ Захист дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08:  Галушко Ю.П. (2016). 

7) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад 

  

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, 

що індексується в бібліографічних 

базах 

- Керівництво дисертаційним дослідженням аспіранта 

Вязового С.М. «Інноваційний тренд розвитку 

безготівкових розрахунків в умовах становлення 

цифрової економіки в Україні» 



9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або 

у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з 

вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю) 

  

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання ―суддя міжнародної 

категорії‖ 

 
 

11) наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

+ 1. Бітнер І.В., Панченко К.І. ННІ «Каразінський 

банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Концепція ефективного управління персоналом як 

чинник підвищення конкурентоспроможності 

банку// Матеріали  я І Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» (м. Харків ННІ 

«Каразінський банківський інститут», 26 травня 

2021 року). 

2. І.В. Бітнер, С.М. Вязовий Prospects for the 

development of the digital economy in the Ukrainian 

digitalized space// Міжнародна науково-практична 

конференція Innovation in science: global trends and 

regional aspect, Латвія, квітень 2020 

3. Пасічник І. В., В’язовий С. М. Вплив цифрових 

валют на розвиток безготівкових розрахунків в 

Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики: зб. тез доп. VIІ міжнар. наук.-

практ. конф., м. Харків, 20 березня, 2020 р. 

4. Пасічник І. В., В’язовий С. М. Розвиток 

безготівкових розрахунків в умовах становлення 



цифрової економіки в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : зб. тез доп. ХIII міжнар. наук.-

практ. конф., м. Черкаси, 25 жовтня, С. 41-43, 2019 

р. 

5. Пасічник І.В., В’язовий С.М. Розвиток платіжних 

систем в умовах запровадження fintech- інновацій : 

Abstracts of X International Scientific and Practical 

Conference, Liverpool, United Kingdom, may 27-29 

2020 yr., pp. 332-338. 

6. Пасічник І.В. Капіталізація як метод підвищення 

надійності банку / І.В. Пасічник, Я.О. Адамський 

//«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ 

ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. - Випуск №2 (21). - 

C. 23-31. 

7. Пасічник І. В. Система антикризового управління 

банками України / І. В. Пасічник, В. А. Зорянський 

// Вісник Університету банківської справи. - 2015. - 

№ 2. - С. 92–97.  

8. Стороженко Н.Ю. Проблеми формування та 

ефективного використання економічного капіталу 

банку / Н.Ю. Стороженко, І.В. Пасічник // 

Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених  та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції» (м. Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 9 квітня 

2020 року) (0,2 д.а.). 

9. Хлудєєва А.С. Сучасні тенденції розвитку 

банківських послуг в умовах сучасних економічних 

процесів / А.С. Хлудєєва, І.В. Пасічник // Матеріали 

ІX Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених  та студентів «Наукові дослідження 

молоді з проблем європейської інтеграції» (м. 

Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 9 квітня 2020 року) 

(0,16 д.а.). 

10. Погодіна К.О. Організація та оцінка 

ефективності процесу управління банківським 

персоналом / К.О. Погодіна, І.В. Пасічник // 

Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених  та студентів «Наукові 

дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції» (м. Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 9 квітня 

2020 року) (0,2 д.а.). 

11. І.В. Пасічник, С.М. Вязовий, С.В. Лозовий / 

Новітні форми безготівкових розрахунків у 

контексті підвищення конкурентоспроможності 

банків Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку»  м. Одеса, 2019  

12. І.В. Пасічник, С.М. Вязовий / Розвиток 

платіжних систем в умовах запровадження fintech- 

інновацій X Международная научно-практическая 

конференция ―SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF 

MODERN SOCIETY‖, Ливерпуль, Великобритания, 

2020 г.  

13. Розвиток безготівкових розрахунків в умовах 



становлення цифрової економіки в Україні 

[ Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків»]. – м. 

Черкаси_2019 р. 

14. І.В. Пасічник, С.М. Вязовий / Вплив цифрових 

валют на розвиток безготівкових розрахунків в 

Україні [ Матеріали VIІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики»]. – м. 

Харків 2020 р. 

15. І.В. Пасічник, С.М. Вязовий / Перспективи 

розвитку цифрового банкінгу в 

Україні [Міжнародна науково-практична 

конференція «Менеджмент, аудит та фінанси: стан, 

проблеми та науково-економічний розвиток»] м. 

Дніпро 2020 р.    

16. Пасічник І.В. Перспективні напрямки 

вдосконалення та розвитку ринку платіжних карток 

в Україні/ І.В. Пасічник,С.М. Вязовий// VІ 

Міжнародна науково-практична конференціїя 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ 

«УБС» (Харків). – 2019. 

17. 2. Пасічник І.В. наліз конкурентоспроможності 

українських банків/ Пасічник І.В., Коломієць Р.В., 

Шляпцева А.С. // Електронний збірник наукових 

праць «Молодіжний науковий диспут». – 2018  

18. 3.Криса Т.В., Пасічник І.В. Застосування 

сучасних підходів до прогнозування кризових явищ 

у банківському секторі // Збірник наукових праць 

«Молодіжний науковий диспут». - ХННІ ДВНЗ 

«УБС» (Харків). – 2016. - Випуск № 2 (1)/2016. - 

С.47-573.  

19. Пасічник І.В. Ліквідність банківської системи 

України: сучасний стан та проблеми регулювання / 

І.В. Пасічник, І.В. Рябченко // Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційна та економічна безпека (INFECO-

2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС 

НБУ, 2016. – 272 с. – С.229-231. 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

  



олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

15) керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—

III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів Національного 

центру ―Мала академія наук 

України‖; участь у журі III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

 
 



науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру 

―Мала академія наук України‖ (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) 

16) наявність статусу учасника 

бойових дій (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

  

17) участь у міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки під 

егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

  

18) участь у міжнародних 

військових навчаннях (тренуваннях) 

за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових 

навчальних закладів, військових 

навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти) 

  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

  

Разом досягнень у професійної 

діяльності: 6  

 

 


