
 

 

 
 

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

 (станом на 01.06.2021) 
ПІБ,  

науковий ступень, вчене звання,  

посада кафедри _________ 

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. Кузьминчук Н. В., Назарова Т. Ю., Другова О. С., Вядрова Н. Г., 

Чхеайло А.А. Формувaння подaткової поведiнки з урaхувaнням 

нaявностi тiньової економіки /  Н. В. Кузьминчук, Т. Ю. Назарова, 

О. С. Другова, Н.Г. Вядрова, А.А. Чхеайло // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 

2019. - №1 (28). – С. 383-390. 

2. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні / Н. Г. Вядрова, 

А. М. Подорожна,  Л. А. Якуценя   // Журнал «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики»  – Харків, 2017. – С. 55-67 

Режим доступу: http://fkd.org.ua/author/submission/91072  (0,71 друк. 

арк.) 

3. Вядрова Н. Г. Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття. 

Фінансові дослідження. 2019. № 2. URL: 

https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task= arcinf&l=ua&j=21&id=22 

4. Вядрова Н. Г. Сучасні підходи до оцінювання рівня конкуренції на 

банківському ринку. Науковий вісник Полісся. 2019. № 3. С. 70-76. 

5.  

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. Інтерактивний посібник з банківських технологій для студентів усіх 

спеціальностей та форм навчання. - Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 

2020. – 100 с. 

2. Інтерактивний посібник «Інноваційні технології - тренінговий 

курс»-2019р.-45с. 

3. Начально-методичний посібник «Інноваційні технології- треінговий 

курс» для студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська 

справа та страхування»  – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. –  45 с. 

4.  Теоретико-методичні аспекти використання інструментів BSC та 

ERP для розробки фінансової стратегії банку  / Н.Г. Вядрова // 

Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного 

простору: колек.монографія   / за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвою 

Н. М., м. Черкаси,  2016. – 414 с., С. 225-244(0,40 друк. арк.) 

 

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. Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології» 

для студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська справа та 

страхування»  – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. –  25 с. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Ризик менеджмент у 

банку» для студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська 

справа та страхування»  – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. –  28 с. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Технології банківського 

обслуговування» для студентів за спеціальністю 072«Фінанси , 

банківська справа та страхування»  – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 

2018. –  19 с. 

4. Робоча програма навальної дисципліни «Банківські операції І» для 

студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська справа та 

страхування»  – Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018. –  22 с. 

5.Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни 

«Банківські операції» за спеціальностю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 2018. - 42с. 

6.Робоча програма навчальної дисципліни «Банківська система рівень 

В (Банківські операції» для студентів за спеціальністю 072«Фінанси , 

банківська справа та страхування»  – Харків ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

ННІ «Каразінський банківський інститут», 2020. –  19 с. 

7.Робоча програма навчальної дисципліни «Професійний тренінг» для 

студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська справа та 

страхування»  – Харків ХНУ ім. В.Н. Каразіна ННІ «Каразінський 

банківський інститут», 2020. –  31 с. 

8.Робоча програма навальної дисципліни «Навчальна практика» для 

студентів за спеціальністю 072«Фінанси , банківська справа та 

страхування»  – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна ННІ «Каразінський 

http://fkd.org.ua/author/submission/91072


банківський інститут», 2020. –  26 с. 

9.Методичні рекомендації до до проведення операцій з кредитування 

юридичних та фізичних осіб у системі автоматизації банківської 

діяльності «Б2» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». – Харків,  ХННІ ДВНЗ «УБС», 

2019. –  117 с. 

10.Конспект лекцій  з дисципліни «Банківська система  (рівень С - 

Банківські операції ІІ)» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». – Харків,  ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

ННІ «Каразінський банківський інститут», 2021. –  172 с. 

11.Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Банківська система  (рівень С - Банківські операції ІІ)» 

для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». – Харків,  ХНУ ім. В.Н. Каразіна ННІ «Каразінський 

банківський інститут», 2021. –  36 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
+ 

Диплом кандидата наук ДК №058774 від 09.02.2021р. 

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.  Використання індикаторів фінансової стійкості для оцінки стану 

банківського сектора Н. Г. Вядрова // Електронний журнал 

«Ефективна економіка», №4, 2021р. 

2. Зміни у екосистемі інноваційної діяльності банків та інноваційних 

напрямів розвитку сучасного банківського сектору / Вядрова Н.Г. / 

ХІV Міжнародна науково-практична конференціїя «Інтеграція 

України у європейський та світовий фінансовий простір» ;  

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи». – 24 травня 2019 року.(0,5 друк.арк) 

3. Formation features of the innovative activity ecosystem of a bank under 

competitive market conditions / Vyadrova N.G., Vovk V. /Y. / ХI 

Международная научно-практическая конференция 

«институциональное развитие социально-экономических систем: 

национальная экономика в глобальной среде», 16-17 мая, 2019г., г. 

Самарканд (0,7друк.арк.) 
4. Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття. Фінансові 
дослідження. 2019. № 2. URL: https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task= 
arcinf&l=ua&j=21&id=220 (0,30 друк. арк.) 

5. Сучасні підходи до оцінювання рівня конкуренції на банківському 



ринку. Науковий вісник Полісся. 2019. № 3. С. 70-76. (0,57 друк. арк. 

6. Перспективи розвитку фінансових посередників / Н. Г. Вядрова // 

Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та 

інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро,  23-24 березня 2017р.  - с.38-40  (0,15 друк. 

арк.) 

7.Вядрова Н.Г. Использование инструментов BSC и ERP при 

формировании финансовой стратегии банка  / Н. Г. Вядрова // 

Приниманские научные чтения (Роль гражданского общества, 

социального и правового государства в защите и реализации прав 

человека): материалы VI международной и научно-практической 

конференции г. Гродно в двух частях / А.А. Богустов — Минск:‖БИП-

Институт правоведения‖ Ч.2 -  2016.-78, с.32-34 (0,5 друк.арк) 
13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

+ 
Інноваційні технології (тренінговий курс) англ. , магістерський рівень 

90 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 

+ 
1.Робота у складі організаційного комітету  Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Банківські операції», 2020р.  

 

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) 

+ 
Протягом 2003-2017рр. працювала у банківських установах м. 

Харкова 

Разом досягнень у професійної діяльності: 7  

 

 


