
Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років (п.38 Ліцензійних умов) 

 (станом на 01.06.2021) 
Волохата Вікторія Єльфридівна,  

кандидат економічних наук, ст. викладач  

кафедри банківського бізнесу та  фінансових 

технологій ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 

Відпо

відніс

ть 

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. Волохата В.Є. Сучасний стан та перспективи розвитку банківських 

інновацій в контексті підвищення якості обслуговування клієнтів. 

Науковий журнал Бізнес-Інформ  2021. - № 4 (прийнято до публікації) 

2. Волохата В.Є. «Сутність та роль комунікаційної політики банку в 

сучасних умовах» / В.Є. Волохата // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – 

2019. - № 6. – С.234-239. 

3. Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами 

банку / В.Є. Волохата // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – 2017. – 

С.229-234. 

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 

 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 
1. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: 

монографія  / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: 

ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с. (особистий внесок – 3,3 д.а.) 

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. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської діяльності)» для 

студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ННІ «КВІ», 2021. – 16 

с. 

2. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – 

Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ННІ «КВІ», 2021. – 17 с. 

3. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської діяльності)» для 

студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ННІ «КВІ», 2020. – 21 

с. 

4. Г. М. Азаренкова, Є. В. Орєхова, І. В. Пасічник, Н. П. Погореленко, 

Р. В. Галич, В. Є. Волохата, Н. Г. Вядрова Інтерактивний посібник з 

банківських технологій для студентів усіх спеціальностей та форм 

навчання. - Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2020. – 100 с. 

5. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз 

банківської діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», варіативна компонента 

«Банківська справа». – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2019. – 34 с. 

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», варіативна компонента «Банківська справа», 

заочна форма навчання (скорочений термін навчання). – Харків, ХННІ 

ДВНЗ «УБС», 2019. – 31 с. 

7. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-

банківська статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», варіативна компонента 

«Банківська справа». – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2019. – 19 с. 

8. Волохата В.Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-

банківська статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», варіативна компонента 

«Банківська справа», заочна форма навчання (скорочений термін 

навчання). – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2019. – 17 с. 

9. Пасічник І.В., Волохата В.Є. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Банківська справа».– Харків,  ХННІ ДВНЗ 

«УБС» , 2019. –  27 с. 

10. Пасічник І.В., Волохата В.Є. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

варіативна компонента «Банківська справа», заочна форма навчання 

(скорочений термін навчання)..– Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2019. –  



25 с. 

11. Пасічник І.В., Волохата В.Є., Вядрова Н.Г. Методичні матеріали 

для проведення державного екзамену з дисциплін за фаховим 

спрямуванням з навчальних дисциплін: «Аналіз банківської 

діяльності», «Банківські операції», «Фінансово-банківська 

статистика», «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для 

студентів студентів галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво», спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит, 

спеціалізація: «Банківська справа», освітній ступінь «Бакалавр». - 

Харків, 2019. – 41 с. 

12. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Аналіз банківської діяльності: 

Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів. – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС» , 2018.- 129 с. 

13. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Банківські операції» для студентів усіх форм навчання, 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит», професійне спрямування «Банківська 

справа» спеціальності /Укладачі:  Вядрова Н.Г., Волохата В.Є. – 

Харків: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи », 2018. – 35 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

 
 

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 

 
 

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. Волохата В.Є. Вплив розвитку банківських інновацій на якість 

обслуговування клієнтів банку та методичні основи його діагностики. 
European scientific discussions. Abstracts of the 5th International 

scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, 

Italy. 2021. Pp. 584-589. https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-28-

30-marta-2021-goda-rim-italiya-arhiv/  

2. Волохата В.Є. Управління фінансовими ресурсами банківських 

установ / В.Є. Волохата, В.Ю. Тищенко // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: 

аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. Полтава, Центр 

фінансово-економічних наукових досліджень,  24 жовтня 2019 року) 

р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. – С.13-14. (0,11 д.а.) 

3. Плетюхов А.М. Управління системними ризиками банківської 



діяльності / А.М. Плетюхов, В.Є. Волохата // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: 

аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. Полтава, Центр 

фінансово-економічних наукових досліджень,  24 жовтня 2019 року) 

.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. – С.29-30. ((0,15 д.а.) 

4. Сафарова Л.Т. Формування ресурсного потенціалу банку на основа 

заощаджень  населення / Л.Т Сафарова, В.Е Волохата // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, 

фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. 

Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 24 

жовтня 2019 р.) .): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. – С.38-40 (0,16 

д.а.) 

5. Стасишина А.В. Стратегії забезпечення розвитку банківського 

бізнесу в сучасних умовах / А.В. Стасишина, В.Є. Волохата // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, 

облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. 

Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 24 

жовтня 2019 року) .): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. – С.42-43 

(0,14 д.а.) 

6.  Волохата В.Є. «Сутність та роль комунікаційної політики банку в 

сучасних умовах» / В.Є. Волохата //  Бізнес та умови його розвитку: 

національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт 

учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 

15 червня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». 

-  О.: ЦЕДР, 2019. – С.98 – 100. 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

+ 
Заняття з дисципліни «Банківське регулювання і нагляд» на англ. мові 

– 60 год., 2016-2017 н.р. 

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: 4  

 

 


