
 

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років  

 (станом на 01.06.2021) 
Вядрова Інна Миколаївна,  

кандидат економічних наук, професор,  

професор кафедри фінансів, банківської справи  

та страхування,  заступник директора  

ННІ «Каразінський банківський інститут» 

Від

пові

дніс

ть 

Деталізація 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

+ 
1. Вядрова І. М., Пасічник І. В., Морозова Н. Л., Новікова Т. В., 

В’язовий С. М Забезпечення кадрової безпеки комерційного 

банку: формування і вибір сценаріїв управління // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. 

– . Х. :ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». - Том 2, 

№ 33 (2020), С. 4-14 

2. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як 

чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / 

І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. - №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS) 

Фахові: 

1. Вядрова І.М., Єрмолаєва В.С. Основні напрями оптимізації та 

вдосконалення дистанційного банківського обслуговування // 

Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка». Випуск 5, 

2021. – С.97-104. 

2. Вядрова І. М., Морозов М. В. Сутність 

конкурентоспроможності в банківському секторі: стан і 

проблеми. Бізнес Інформ. 2020. №11. C. 324–330. 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-324-330. 

3. Вядрова І. М., Морозов О. В. Заощадження населення як 

джерело банківських ресурсів: сутність, стан і 

перспективи. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 355–361. 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-355-361 

4. Вядрова І. М. Банківська процентна політика: Сучасний стан та 

перспективи розвитку / А. В. Гончарова, І. М. Вядрова // 

Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 5 (16). – С. 248-

253. 

5. Капіталізація банківської системи України: проблеми та шляхи 

вирішення / І. О. Голікова, І. М. Вядрова // Науково-практичний 

журнал «Регіональна економіка та управління». – 2019. – № 4 

(26). 

6. Вядрова І.М. Бобровська К.О. Оцінка діяльності банків з 

іноземним капіталом в Україні в сучасних умовах // 

Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний 

журнал. - 2018. -  Випуск 26/2018. – С.313-318.  

7. Вядрова І.М. Ефективність управління кредитним портфелем в 

умовах економічної нестабільності / І.М. Вядрова, Г.М. Кошель 

// Електронне видання з економічних наук «Modern Economics». 

– Миколаїв, 2017. - № 6 (2017). – С.103-112. 

8. Вядрова І.М. Організаційно-економічні аспекти підвищення 

конкурентоспроможності українських банків / І.М. Вядрова, 

С.Є. Іванова // Електронне наукове фахове видання з 

економічних наук «Modern Economics». – Миколаїв, 2017. - № 6 

(2017). – С.69-77. 

9. Вядрова І.М. Вплив структури депозитного портфеля банку на 

формування інвестиційного ресурсу / І.М. Вядрова, І.В. Герцл // 

Електронне наукове фахове видання з економічних наук 

«Modern Economics». – Миколаїв, 2017. - № 6 (2017). – С.31-42. 

Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник 

зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. 

Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 

2016. - №1 (175). – С. 268-276. 

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. Вядрова І.М., Бітнер І.В. Розділ: Сучасні методи інвестиційного 

розвитку банку на основі моделей парного трейдингу.  

Колективна монографія: Priority areas for development of 

scientific research: domestic and foreign experience // Izdevnieciba 

Baltija Publishing, 2021  – 210 с. (особистий внесок – 3,3 д.а.) 

2. 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.) 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-324-330
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-355-361


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. Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.П., Морозова Н.Л. Положення про 

врегулювання конфліктних ситуацій. –  ДВНЗ «УБС» . – 2020 – 

10 с. 

2. Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.П., Морозова Н.Л. Положення про 

організацію опитувань учасників освітньоготпроцесу, 

випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу в 

ДВНЗ «УБС». –  ДВНЗ «УБС» . – 2020 – 10 с 

3. Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.П., Цесаренко С.І. Положення про 

розробку та сертифікацію дистанційних курсів. –  ДВНЗ «УБС» 

. – 2018 – 15 с. 

4. Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.П., Славʼюк Р.А. Положення про 

дистанційне навчання в ДВНЗ «Університет банківської 

справи». –  ДВНЗ «УБС» . – 2017 – 15 с. 

5. Вядрова І.М. Аналіз банківської діяльності. Опорний конспект 

лекцій для студентів осівітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» усіх форм навчання /Вядрова І.М., Волохата В.Є., 

Харківський навчально-науковий інститут м. Харків – 2017. – 

198 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. Кобахідзе А.Р., Вядрова І.М. Інновації як  інструмент 

забезпечення ефективності розвитку банківського бізнесу в 

Україні // Економічні студії. – 2020. – 4(30), С. 47-52. 

2. Вядрова І.М. Використання карткових технологій в управлінні 

фінансовими ресурсами банку / В.Ю. Тищенко, К.С. Осипенко, 
// Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий 

диспут». – 2019. – № 3 

3. Вядрова І.М., Каракуленко М.С. Іноземний капітал в 

банківському секторі України / М.С. Каракуленко // 

Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий 

диспут». - ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). - 2018. - №1 (2018). 

4. Вядрова І.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: 

проблеми та наслідки/ І.М. Вядрова, Т.О. Гриценко // 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.191-

195. 

5. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Обговорення питань стану 

банківської системи України, банківського сектору  

Харківського регіону та банківської системи Німеччини // 

Круглий стіл з питань обговорення стану та проблем 

банківської системи в України та Німеччини ХННІ ДВНЗ 



«УБС» 16 листопада 2016 р  

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 

+ 
Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади, 2020 р. 

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 вимог виконано 5  
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          Підпис                                                                                           ПІБ 
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