
 

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

 (станом на 01.06.2021) 
Добровольська І.О. к.е.н., доцент 

доцент кафедри банківського 

бізнесу та фінансових технологій 
ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 

Відпові

дність 

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.Добровольська І. О. Складові залучення заощаджень населення на депозитні 
рахунки банку / І. О. Добровольська // Банківська справа. ––2013.-№5 (0,39 д.а.).  
2. Dobrovolskaya I. A. Interrelations of banking sectors of European economies as 
reflected in separate indicators of the dynamics of their cash flows influencing the 
formation of the resource potential of banks / I. A. Dobrovolskaya, V. V. Lyashenko // 
European Applied Sciences. Stuttgart, Germany– 2013. – № 1. (January). – Vol. 2. – Р. 
114–118 (0,6 д. а.; особистий внесок: побудовані регресійні залежності між 
фінансовими потоками банку які впливають на формування ресурсного потенціалу 
банку -0,4 д.а.). 
3. Добровольська І.О. Механізми формування ресурсного потенціалу банків на 
основі заощаджень населення [Текст] / І. О. Добровольська // Вісник Університету 
банківської справи НБУ. - 2014. - № 3. - С. 41-44. 
4. Добровольська І. О. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень 
населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Добровольська І. О, Вядрова І. 
М., // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307. 
5.Добровольська І.О. Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання 
ресурсного потенціалу вітчизняних банків  / І.О. Добровольська ,І.М. Вядрова// 
Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS). 
6.Добровольська І.О. Удосконалення бізнес-процесу додаткових ресурсів, 
необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії / 
Добровольська І.О.,Азаренкова Г.М.,Головко О.Г, ЖуравельТ.М // Збірник 
«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».-2017.-№2(23) [ «Web 
of Science» ]. 

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) 

- 
 

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.Методичні рекомендацій до семінарських занять з дисципліни «Банківські 

операції» галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки:    

6.030508 «Фінанси і кредит», професійного спрямування «Банківська справа»/Укл. 

І.О. Добровольська, А. Ю. Маслова, Л.П. Семенюк– Харків: ХННІ УБС, 2016. – 9 с. 

2. Методичні рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни «Банківські 

операції» галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки:    

6.030508 «Фінанси і кредит», професійного спрямування «Банківська справа»/ Укл. 

І.О. Добровольська, А. Ю. Маслова, Л.П. Семенюк– Харків: ХННІ УБС, 2016. – 27 с. 

3. Методичні рекомендацій до курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» 

галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки:    6.030508 

«Фінанси і кредит», професійного спрямування «Банківська справа»/Укл. І.О. 

Добровольська,  

А. Ю. Маслова, Л.П. Семенюк– Харків: ХННІ УБС, 2016. – 20 с. 

4. Методичні рекомендацій до практичної роботи з дисципліни «Банківські операції» 

галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки:    6.030508 

«Фінанси і кредит», професійного спрямування «Банківська справа»/Укл. І.О. 

Добровольська, А. Ю. Маслова, Л.П. Семенюк– Харків: ХННІ УБС, 2016. – 23 с. 

5. Методичні рекомендацій до практичної роботи з дисципліни «Фінансове 

планування у банку»: для студентів спеціальності 8. 18010016 «Бізнес-

адміністрування»/ Укладач:  І.О. Добровольська  – Харків: ХННІ УБС,  2016. – 16 с. 

6. Методичні рекомендацій до індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансове 

планування у банку»: для студентів спеціальності 8. 18010016 «Бізнес-

адміністрування»/ Укладач:  І.О. Добровольська  – Харків: ХННІ УБС,  2016. – 14 с 

7. Методичні рекомендацій до індивідуальної роботи з дисципліни «Бюджетування 

та контролінг у банку»: для  студентів спеціальності 8. 18010016 «Бізнес-

адміністрування»/ Укладач:  І.О. Добровольська  – Харків: ХННІ УБС,  2016. – 16 с. 

8. Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики студентів 4-го 

http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86.%20%D0%9E.


курсу напряму підготовки  6.030508 Фінанси і кредит професійного спрямування 

«Банківська справа»/Укл.: І.М.  Вядрова, І.О. Добровольська  – Харків: ХННІ УБС,  

2017. – 25 с. 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня + 
Дисертація кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 -гроші, 

фінанси і кредит на тему: « Заощадження населення в ресурсному 

потенціалі банку». Диплом ДК№ 022114 від 26 червня 2014 року. 
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.Добровольська І. О. Класифікаційні ознаки заощаджень населення у їх 

потенційному розподілі та структуруванні / І. О. Добровольська ////XXIV 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка в умовах глобалізації 

світових економічних процесів». –м. Львів, 2013. – С. 58–59 (0,14 д.а.). 

2Добровольська І.О., Дерев’янко В.В. Напрями вдосконалення ефективності 

реалізації пруденційного нагляду за діяльністю банків України // Наукові 

дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної 

наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. 



3.Добровольська І.О., Шульгінова К.А. Аналіз сучасного стану залучених ресурсів 

банків України // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : 

матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : 

ХІБС УБС НБУ, 2015. 

4.Dobrovolska Irina. The role of savings in the formation of the banking resource base / 

Dobrovolska Irina ,Inna Viadrova, // Теорія та практика реформування економічних 

систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» 

(1 - 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. 

– С.35-36. 

5. Добровольська І.О., Зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків за 

рахунок впровадження системи додаткового страхування / Т.В. Новікова , І.О. 

Добровольська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : 

Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 - 18 березня 2016 р.) 

– Х.: ХННІ ДВНЗ "УБС", 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 

Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.  

6. Добровольська І.О.Вплив проблемних активів на банківський сектор України/ 

Добровольська І.О., Шваб А.М.//VI Міжнародна наукова-практична конференція 

молодих учених та студентів « Наукові дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції (м. Харків ХННІ ДВНЗ « УБС» 17 квітня 2017 року). 

7.Добровольська І.О. Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази 

вітчизняних банків/ Добровольська І.О., Якуценя Л.А.//VI Міжнародна наукова-

практична конференція молодих учених та студентів « Наукові дослідження молоді з 

проблем європейської інтеграції (м. Харків ХННІ ДВНЗ « УБС» 17 квітня 2017 

року). 

8.Добровольська І.О. Світовий досвід регулювання достатності банківського 

капіталу / Добровольська І.О., Кригіна Є.С.//Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми фінансів, економіки, обліку та менеджменту: 

теорія і практика (м. Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 4 

грудня 2017 року). 

9.Добровольська І.О. Методологія дослідження рівня надійності комерційних банків/ 

Добровольська І.О, / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, 

проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем», травень 2021. Харків.   

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, 

+ 
1.2015 – 2016 н. р.– керівництво студентом, який зайняв призове місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Банківська 

справа» (Калінін О.В.  Наукова робота «Роль Національного банку України в 

організації та проведенні грошово-кредитної політики» - І місце). 

2.2016 – 2017 н. р.– робота у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціальності 

«Банківська справа». 



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: 
5  

 

 


