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Звіт  

кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 

про работу за 2020-2021 навчальний рік 

1. Динаміка контингенту студентів за 2 останні роки 

У 2019-2020 н. р. на кафедрі навчалися 307 студентів, із яких 175 – на першому рівні 

освіти (бакалаврат), 132– на  другому рівні освіти (магістратура), а також були закріплені  9 

аспірантів УБС. У 2020-2021 н. р. на кафедрі навчалися  215студентів, із яких 126 – на першому 

рівні освіти (бакалаврат), 89 – на  другому рівні освіти (магістратура) (таблиця 1). Ліцензійний 

обсяг прийому складає 130 осіб (бакалаврат) та 95 осіб (магістратура)  

 
Таблиця 1. Динаміка контингенту студентів кафедри  

2019-2020 н.р. – 2020-2021н.р. 

БАКАЛАВРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця 2019- 

2020 

2020-

2021 

різни 

ця 

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця  

48 29 -19 94 73 -21 14 6 -8 денне 

7 1 -6 12 17 +5    заочне 

МАГІСТРИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця 2019- 

2020 

2020-

2021 

різни 

ця 

2019- 

2020 

2020-

2021 

різниця  

50 30 -20 38 20 -18 1 1 0 денне 

1 1 0 42 37 -5 0 0 0 заочне 

АСПІРАНТИ 

бюджет Контракт іноземні студенти  

2019- 
2020 

2020-
2021 різниця 

2019- 
2020 

2020-
2021 

різни 

ця 

2019- 
2020 

2020-
2021 різниця 

 

7 - -7 3 - -3 - - - денне 

 
 

Підготовку студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у 

2020-2021 н.р. здійснювало 13 викладачів кафедри, у т.ч. 2 професора, доктора економічних наук, 

1 професор – кандидат економічних наук, 5 доцентів кандидатів економічних наук, 1 доцент 

кандидат юридичних наук, 1 професор – доктор економічних наук, доцент, 3 старших викладача (в 

т.ч. 2 кандидата економічних наук та 1 PhD). Кафедру очолює доктор економічних наук, 

професор.  
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Самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних  працівників 

станом на 01.06.2021 
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Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій 

Самородов Б.В. Директор   +  + +  + + +  +  + + +     +  11 

Азаренкова Г.М. Зав. кафедри  +  + +  + + + +   +  +     +  10 

Орєхова К.В. Доцент   +  + +   +   +  + + +      + 9 

Головко О.Г. Доцент   +  + +   +  +  + +  +     +  9 

Погореленко Н.П. Професор  +  + + +  + +   + +  +       9 

Вядрова Н.Г. Ст. викладач    + + +       + + +      + 7 

Галич Р.В. Доцент   +  + +      +  +  +       6 

Кочорба В.Ю. Доцент  Відпустка по 

догляду за 

дитиною 11.2016 
- 08.2019 

+  + +        + + +       6 

Бітнер І.В. Заст.директора  +  + +  +      +         5 

Вядрова І.М. Заст.директора  +  + +        +  +       5 

Гнип Н.О. Доцент   +  + +        +  +       5 

Добровольська І.О. Доцент  Відпустка по 
догляду за 

дитиною 12.2016 
– 08.2021 

+   + +       +  +       5 

Оніщенко І.О. Ст. викладач    + + +     +  +         5 

Волохата В.Є. Ст. викладач    + +        + +        4 

Галушко Ю.П. Ст. викладач Відпустка по 
догляду за 

дитиною 05.2017 

– 08.2021  

+   + +       +         4 

Майборода А.В. Доцент  Відпустка по 

догляду за 

дитиною  
12.2016 – 08.2021 

+   + +       +         4 

 

Підвищення кваліфікації  

Викладачі та співробітники кафедри відповідно до нормативних вимог для підтримання на 

актуальному рівні професійних знань  підвищували свою кваліфікацію: 

 
Прізвище, імя, по 

батькові НПП 
Місце підвищення 

кваліфікації 
Якого виду навчання, Кількість годин Результат (сертифікат, 

свідоцтво тощо) 
Самородов Б.В. Україна – Польща – 

Словаччина 

Новації вищої освіти України та ЄС в 

сучасному інформаційному суспільстві,  

(01 грудня 2020 – 26 лютого 2021, 180 годин) 

Сертифікат 

Азаренкова Г.М.  ГО «ВИЩЕ»  

Через платформу 

PROMETHEUS 

«Зміцнення викладання та управління в 

університетах» 

Сертифікат б/н 

 Від 7.02.2021 

Азаренкова Г.М.   ГО « РУХ Освіта»  « Дистанційне навчання від теоріі до практики. 

Сервіси та навички» 22-23 листопада 2020р. 

 Диплом № 769161786D 

Азаренкова Г.М.  НБУ, USAID  Тренер з фінансової грамотності  Сертифікат б/н від 

05.04.2021 

Азаренкова Г.М. USAID, МОН 

Украіни, Мінестерство 

ціфрової 

трансформації 

Украіни 

 Інноваційне підприємство та управління 

стартапами 42 години, 1.5 кредита ECTS 

вересень – грудень 2020 р 

 Сертифікат б/н 

Азаренкова Г.М. НБУ Тендеціі і новаціі регулювання фінансового 

сектору України 

22 жовтня 2020 р 

Сертифікат б/н 

 Від 22.10.2020 
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 Азаренкова Г.М.   ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 

Центр післядипломної 

освіти ІПО та З (Д) Н 

«Організація підсумкового контролю знань у 

дистанційному форматі на базі LMS Moodle» 7-

16 грудня 2020, 30 годин, 1 кредин, ECTS 

 Сертифікат № 0207-801 

від 16.12.2020 

Орєхова К.В. USAID, 

Програма USAID 

«Конкурентоспромож

на економіка України» 

«Підприємницький університет», курс 

«Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами» 42 години, 1.5 кредита 

ECTS вересень – грудень 2020 р 

Сертифікат б/н 

Орєхова К.В. Eurasia Hub, 

The State Secretariat for 

Economic Affairs 

(SECO), 

м. Баку, Азербайджан 

Course “Natural Resoureses for Sustainable 

Development” 

Курс «Природні ресурси для стійкого 

розвитку» 

Сертифікат б/н 

Орєхова К.В. USAID, Проект 

«Трансформація 

фінансового сектору» 

Курс «Етика фахівця в фінансів та інвестицій» 

12 год. 

Сертифікат б/н 

Орєхова К.В. USAID, Проект 

«Трансформація 

фінансового сектору» 

Курс «Основи фінансів та інвестицій» Сертифікат б/н 

Орєхова К.В.  ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 

Центр післядипломної 

освіти ІПО та З (Д) Н 

«Організація підсумкового контролю знань у 

дистанційному форматі на базі LMS Moodle» 7-

16 грудня 2020, 30 годин, 1 кредин, ECTS 

 Сертифікат № 0207-801 

від 16.12.2020 

Вядрова І.М. ADVANCE-CLUB Учасник інтелектуального марафону 

(16.10.2020) 

Диплом № 97125 

Вядрова І.М. ADVANCE-CLUB Вебинар: Секрети ефективного навчання 

(16.10.2020) 

Диплом № 98151 

Вядрова І.М. ADVANCE-CLUB Вебінар: Як вивчити англійську мову за 3 

місяці (20.11.2020) 

Диплом № 116470 

Вядрова І.М. Національний банк 

України 

3-денний ARC 2021 On-line Lecture Course  Сертифікат 

Оніщенко І.О. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. З 08 лютого – 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: 

«Професійний бізнес-кейс» 

Сертифікат  

№0207-902 від 

05.04.2021. 

Оніщенко І.О. ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю: 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» з теми: 

«Транспарентність як фактор детінізації 

фінансових потоків України» (жовтень 2020 

р.). 

Диплом ДР № 000743 

від 25.05.2021 

Оніщенко І.О. ATOMSHUB. Всеукраїнська наукова онлайн конференції 

«Змішаний та дистанційний формати навчання 

Онлайн безпека» (20-21 листопада 2020 р.) з 

підвищення кваліфікації за темою: «Цифрові 

інструменти для дистанційної освіти» - за 

обсягом часу: 15 годин/ 0,5 кредиту (ЄКТС) 

сертифікат 

№74416536677 

Оніщенко І.О.   ГО « РУХ Освіта» Всеукраїнська наукова конференція 

«Дистанційне навчання від теорії до практики. 

Сервіси та навички» (22-23 листопада 2020 р.) з 

підвищення кваліфікації за темою: 

«Індивідуальна проєктна діяльність і 

колективні презентації» - за обсягом часу: 6 

годин/ 0,2 кредиту (ЄКТС) 

сертифікат 

№76923931850 

Оніщенко І.О.   ГО « РУХ Освіта» Всеукраїнська наукова конференція 

«Дистанційне навчання від теорії до практики. 

сертифікат 

№76923931852 
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Сервіси та навички» (22-23 листопада 2020 р.) з 

підвищення кваліфікації за темою: «Групова 

взаємодія під час дистанційного навчання» - за 

обсягом часу: 6 годин/ 0,2 кредиту (ЄКТС) 

Оніщенко І.О.   ГО « РУХ Освіта» Всеукраїнська наукова конференція 

«Дистанційне навчання від теорії до практики. 

Сервіси та навички» (22-23 листопада 2020 р.) 

диплом учасника 

№769239318D 

Оніщенко І.О. T-UPDATE Участь в заході з підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників ЗВО 

«Освітній десант. Онлайн» - 6 годин., 13 

грудня 2020 року 

сертифікат №ОД-2/2020 

Оніщенко І.О. USAID Участь в онлайн-тренінгах для представників 

університетів України «Як запустити кейс-

клуби в університетах» - проєкт USAID 

«Економічна підтримка Східної України» з 

31.03.2021 – 28.04.2021 

сертифікат тренера. б/н 

Галич Р.В. Plagiat.pl, Warsaw Webinar on a subject of: 

«The methodology of plagiarism prevention», (2h) 

Сертифікат б/н 

 08 October 2020  

Кочорба В.Ю. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. З 08 лютого – 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: «Ризик-

менеджмент у банку» 

Сертифікат  

№0207-900 від 

05.04.2021. 

Кочорба В.Ю. Національний банк 

України 

3-денний ARC 2021 On-line Lecture Course  Сертифікат б/н 

Галушко Ю.П. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. З 08 лютого – 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: 

«Центральний банк та грошово-кредитна 

політика» 

Сертифікат  

№0207-892 від 

05.04.2021. 

Гнип Н.О. Університету 

Миколаса Ромеріса 

(MRU) спільно з 

Національним 

університетом 

біоресурсів і 

природокористування 

України (кафедра 

фінансів) 

Дистанційне наукове стажування за програмою 

«Управління, економіка і фінанси» за 

напрямком «УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА І 

ФІНАНСИ» для викладачів в період з 17 

вересня по 17 грудня 2020 року. (108 год.) 

 

 

Сертифікат 

№ 5 КV – 4972 

Гнип Н.О. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Курси підвищення кваліфікації за програмою 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» з 10 листопада по 29 грудня 2020 року. 

(180 год) В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: Фінанси 

підприємств 

Сертифікат  

№0207-736 від 

29.12.2020. 
 

Бітнер І.В. Латвія, м. Рига Innovation in Science: Global Trends and 

Regional Aspect (12-13.03.2021, 15 год.) 

Сертифікат б/н 

Погореленко Н.П. НБУ (м. Київ) «Практичні аспекти формулювання та 

реалізації монетарної політики" (семінар 

13.11.2020) 

Сертифікат б/н 

Погореленко Н.П. НБУ (м.Київ) Навчання за курсом «Тенденції та новації 

регулювання фінансового сектору в Україні» 

(22..10.2020) 

Сертифікат б/н 
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Погореленко Н.П. НБУ (м.Київ) Участь у II Всеукраїнському студентському 

чемпіонаті «Монетарна політика: виклик 

Національного банку України університетам» 

(NBU University Challenge) – наставник 

команди 

Сертифікат учасника б/н 

Майборода А.В. Університет 

банківської справи 

Захист дисертації на здобуття ступеня 

кандидата економічних наук з теми: 

Управління системою забезпечення фінансової 

безпеки суб`єктів  господарювання (26.02.2021) 

диплом ДК № 059638, від 

15.04.2021 

 

 

2 члена кафедри є академіками Академії економічних наук України (Самородов Б.В., 

Азаренкова Г.М.) та академіком Національної академії Вищої школи України (Азаренкова Г.М.) 

3 члена кафедри є членами Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти 

та науки СПЕЙСТАЙМ» (Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г.) 

 

 

Навчальне навантаження 

Навантаження 2020-2021  навчальний рік склало: 

 План Факт 

Навчальна робота 7306 7306 

Методична робота 8629 8572 

Наукова робота 1155 1290 

Організаційна робота 1872 1786 
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Показники до визначення рейтингу кафедр 

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій 

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня поточного 

року: ____13_____ 

Кількість ставок наукових працівників станом на 1 червня поточного року: 

____0_____ 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників станом на 1 

червня поточного року: ____13_____ 

 

Показник Одиниця обліку 
Балів за 

одиницю 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВІ КАДРИ 

1. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин 

ставок, зайнятих працівниками):  

– докторів наук, професорів  

– кандидатів наук, доцентів 

 

 

кількість ставок 

кількість ставок 

 

 

3,55 

9,52 

 

 

17,5 

19 

2. Визнання кваліфікації 

вказати прізвища, посади з урахуванням часток 

ставок та характеристики визнання кваліфікації: 

– членство в НАН України, Національній академії 

педагогічних наук України, Національній академії 

аграрних наук України 

– звання “Заслужений діяч науки і техніки”, 

“Заслужений працівник освіти” „Заслужений працівник 

культури”, „Заслужений винахідник” та еквівалентні 

– лауреати Державних премії в галузі науки і техніки 

– заслужені професори, науковці, викладачі 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

 

 

 

кількість ставок 

 

 

кількість ставок 

 

 

кількість ставок 

кількість ставок  

 

 

 

кількість5 

 

 

кількість5 

 

 

кількість5 

кількість5 
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Нагороди і премії протягом поточного навчального 

року за досягнення в методичній і науковій роботі 

(вказати прізвища, назву премії, стипендії) 

– обласного рівня: 

• премії І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі „Вища школа 

Харківщини – кращі імена”, 

• іменні стипендії облдержадміністрації видатним 

ученим і талановитим молодим ученим 

 

– премії університету: 

• імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів 

• за перемогу в університетському конкурсі 

навчальної та наукової літератури 

 

 

 

 

кількість ставок 

 

кількість ставок 

 

 

 

кількість ставок 

кількість ставок 

 

 

 

 

кількість2 

 

кількість2 

 

 

 

кількість2 

кількість1 

 

Залучення кафедрою іноземних викладачів до 

викладання курсу (розділу курсу) у поточному 

навчальному році (вказати прізвище, країну, кількість 

годин) 

Стажування у поточному навчальному році 

науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном 

тривалістю: 

 менше 3 місяців; 

Гнип Н.О. Дистанційне наукове стажування за програмою 

«Управління, економіка і фінанси» за напрямком «УПРАВЛІННЯ, 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» для викладачів в період з 17 вересня по 

17 грудня 2020 року. (108 год.) Університет Миколаса Ромеріса 

(MRU) спільно з Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України (кафедра фінансів) Сертифікат № 5 

КV – 4972 

 більше 3 місяців. 

Самородов Б.В. «Новації вищої освіти України та ЄС в 

сучасному інформаційному суспільстві» (Україна – 

Польща – Словаччина, 01 грудня 2020 – 26 лютого 2021, 

180 годин)  

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

кількість 

кількість10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

кількість10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

3. Видання навчальної літератури в попередньому 

календарному році: 

– підручник, рекомендований до друку вченою 

радою університету 

– навчальний посібник, рекомендований до друку 

вченою радою університету 

– електронний (дистанційний) навчальний курс, що 

отримав сертифікат Центру електронного навчання 

Додати перелік видань, вказати авторів, підкреслити 

прізвища працівників кафедри, вказати, ким надано гриф 

 

 

кількість 

 

кількість 

 

кількість 

 

 

кількість5 

 

кількість3 

 

кількість10 
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4. Перемога на університетському конкурсі кафедр на 

краще науково-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

Так/ні 2
 

 

5. Присутність кафедри у веб-просторі: 

• власний веб-сайт кафедри з хостінгом в домені 

університету або веб-сторінка на сайті факультету 

(інституту) із встановленими в університеті вимогами 

щодо змістовного наповнення 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-

biznesu-ta-finansovix-texnologij 

  

3 

 

3 

• наявність на сайті робочих програм навчальних 

дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів 

екзаменаційних білетів, інформаційних, навчальних і 

методичних матеріалів для студентів (відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу). 

http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-

biznesu-ta-finansovix-texnologij/ 
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НАУКОВА РОБОТА 

6. Виконання наукових досліджень, інноваційна 

діяльність, отримання благодійної допомоги для 

зміцнення матеріально-технічного та методичного 

забезпечення освітнього процесу і наукових досліджень: 

 

– при надходженні на рахунок університету за рік не 

менше 40 тис. грн. 

– при надходженні на рахунок університету за рік 

менше 40 тис. грн. 

– фундаментальна або прикладна базова НДР 

Відомості про надходження коштів до університету 

завіряє начальник планово-фінансового відділу або 

заступник головного бухгалтера 

вказати номери 

тем, угод, 

контрактів, 

прізвища 

керівників, 

обсяги 

фінансування в 

минулому 

календарному 

році 

 

 

 

 

 

кількість×6 

 

кількість×3 

 

кількість×1 

 

7. Публікація монографій (надати список, підкреслити прізвища співробітників кафедри) в минулому 

календарному році 

– монографії, опубліковані у видавництвах наукової літератури 

Elsevier, Springer, Wiley, Gordon and Breach Science Publishers, Kluwer, Plenum Press, Pergamon, Allerton 

Press, CRC Press, Begell House, Harwood Academic Publishers, Royal Society, Royal Society of Chemistry, 

Bentham Science Publishers, Blackwell Publishing Ltd та у видавництвах кращих 300 університетів світу за 

результатами визначення рейтингів Thomson Reuters і QS 

Бал = 7 × кількість назв; 

– інші монографії, рекомендовані до друку вченою радою:                                    Бал = 3×кількість назв 

– розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних видавництвах 

наукової літератури (за наведеним вище списком)                                                   Бал = 5 × кількість назв 
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8. Публікація наукових статей у минулому 

календарному році, винахідницька діяльність* 

(надати список і ксерокопії перших сторінок статей, у 

вихідних даних в яких вказано Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна; прізвища студентів 

підкреслити): 

– статті у журналах, що мають імпакт-фактор та/або 

реферуються системами SCOPUS або Web of Science; 

1. Attracting overseas investment in enterprises economic activity / G. 

Azarenkova, O. Golovko, K. Oriekhova, N. Hnyp, Sv. Klepikova //// 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 

2020. – Том 4 № 35. – С. 129-136. – URl: 

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074.  Web of 

Science 

2. Pohorelenko, H. Strokovych // Financial and credit activity: problems 

of theory and practice. – 2020. – Vol. 4, №35. – P. 18-27 (фахове 

видання, індексується у наукометричних базах Web of Science та 

Index Copernicus). – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ | Pohorelenko | Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики (fkd.org.ua) 

– статті у фахових виданнях (вітчизняних і 

закордонних журналах та збірниках наукових 

праць) – 
1. Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Орєхова К.В., 

Бабенко М. //Operational control over the financial stability of 

banking. Banks and Bank Systems; Business Perspectives.

 Volume 15, 2020. – Issue # 1. – PP. 51-58. 

2. Самородов Б. В. Оцінка функціонування ринку цінних 

паперів України в умовах глобалізації  Наукові 

записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Економіка»- 2020. - № 16(44). - С. 174-

183. 

3. Самородов Б.В. Methodical approach to the quantification of 

enterprise financial security level //Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. 

Харків, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Том 1, № 32 (2020), С. 224-230 

4. Азаренкова Г.М. Головко О. Г., Орєхова К. В.,  Майборода 

А. В. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки 

підприємств //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. пр. Харків, ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», том 1, № 32 (2020), С. 

224-230 

5. Азаренкова Г.М. Антикорупційна ефективність у 

публічних закупівлях //Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Харків, ХННІ 

ДВНЗ «Університет банківської справи», Том 2, № 33 

(2020), С. 66-73 

6. 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. Харків, ХННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», Том 2, № 33 (2020), С. 

4-14 

7. Азаренкова Г. М. Фінансова стратегія антикризового 

управління суб’єктом підприємництва в сучасних умовах 

функціонування. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 465–470. 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-465-470 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2×3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11×1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fkd.org.ua/article/view/221728/222705
http://fkd.org.ua/article/view/221728/222705
http://fkd.org.ua/article/view/221728/222705
http://fkd.org.ua/article/view/221728/222705
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8. Азаренкова Г.М., Майборода А.М. Особливості 

формування підсистеми інформаційного забезпечення 

системи фінансової безпеки суб’єкта господарювання/ 

Г.М.Азаренкова, А.М.Майборода //Бізнес-інформ. –2020. –  

9. AzarenkovaG.Anticorruption efficacy in public procurement// 

AzarenkovaG.,A.Buriachenko,T.Zhyber.//Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник 

наукових праць. Випуск1(32)/2020. С66-73  

10. Погореленко Н.П. Механізм забезпечення фінансової 

стабільності банківської системи України //Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. 

наук. пр. Харків, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської 

справи», Том 2, № 33 (2020), С. 37-47 

11. Pohorelenko Nataliia. Comparative Analisys of Factors Non-

Performing Loan in Ukraine and India / Hanna Strokovych, 

Amit Kumar, Nataliia Pohorelenko, Oleksiy Dzenis, Viktoriia 

Dzenis // TEM Journal. Volume 9, Issue 4, Pages 1535‐1542, 

ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM94‐28, November 2020. 

- (WoS + Scopus). – Електронний ресурс. 

12. 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. 

13. 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 

14. Галич Р.В., Рябоконь К. Правовий захист суб’єктів 

господарювання від неправомірних дій фіскальних органів 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал» - №9, 2020 

15. Кочорба В.Ю., Мартиненко О.Ю. Аналіз сучасного стану 

банківської системи України та вплив показників, що 

характеризують загальну ліквідність та фінансову 

стійкість. / В.Ю. Кочорба, Мартиненко О.Ю. /Науково-

практичний журнал1. «Економічні студії», Випуск 4(30), 

грудень 2020. – С. 57-62. (наукове видання, індексується у 

наукометричній базі Index Copernicus, Google Scholar) 

16. Орєхова К. В. Залучення іноземних інвестицій в умовах 

пандемії / К. В. Орєхова, Н. Л. Морозова, Л. М. Панасюк, 

Д. С. Аркушина. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №9. URL: 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270 (категорія 

«Б»). 

17. 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 

18. Гнип Н.О. , Є.Р. Мінюкова Оцінка ефективності 

використання ресурсів АТ «Мегабанк» [Електронний 

ресурс] / Н.О. Гнип, Є.Р. Мінюкова // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 2(25). – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf 

19. Головко О. Г. Використання кластерного аналізу для 

визначення рівня фінансової стійкості підприємств / Н. М. 

Третяк, О. Г. Головко, Д. М. Жеваго // Фінансовий 

простір. 2020. №3. С. 8-18.  

20. Головко О.Г. Шляхи поліпшення фінансового стану 

підприємства / О.Г. Головко, А.О. Черкашина // Наукове 

видання «Інфраструктура ринку» Електронний науково-

практичний журнал. - Випуск 39. -2020 – С. 254-259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14х1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-324-330
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-355-361
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/54.pdf
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21. Головко О. Г., Губарєв О. О., Пономарьова А. Ю. 

Удосконалення управління кредитоспроможністю 

підприємств. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 52-

58.  

22. Головко О.Г. Перспективи використання фінансового 

конролінгу на підприємстві / О.Г. Головко, А.Е. Кушнір // 

Наукове видання «Інфраструктура ринку» Електронний 

науково-практичний журнал. - Випуск 40. -2020 – С. 159-

164. 

23. 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 

http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember

2020_1535_1542.pdf 

24. . Погореленко Н.П. Роль прогнозування облікової ставки в 

системі керування очікуваннями / Н.П. Погореленко, 

В.І. Ніколаєва // Науково-практичний журнал «Економічні 

студії». – 2020. – Випуск 1 (27). – С. 151-156 (Index 

Copernicus).  

25. Погореленко Н.П. Оцінка процесів управління кредитним 

портфелем АТ КБ «Приватбанк» / Н.П. Погореленко, 

А.Ю. Юрченко // Науковий журнал «Бізнес-Информ». - 

2020. - №10. – С. 325-332 (Index Copernicus). – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.business-

inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332 

   

– закордонні патенти (надати ксерокопії перших 

сторінок свідоцтв); 

– патенти України (надати ксерокопії перших 

сторінок свідоцтв) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - Науковий твір 

«Оцінка функціонування ринку цінних паперів України в умовах 

глобалізації» 

* для робіт у співавторстві зі студентами коефіцієнт 

1.5 

кількість 

 

кількість 

кількість×3 

 

1×2 

 

 

2 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-245-251
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
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9. Організація кафедрою в поточному навчальному 

році наукових та методичних конференцій, семінарів, 

виставок, олімпіад, експедицій, заходів, тощо (надати 

копії наказів (розпоряджень), програм конференцій, 

інших документів, що підтверджують організацію 

заходу саме кафедрою) 

– міжнародного рівня 

1. I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 

облікових систем» (26.05.2021) 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-

suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/ 

2. Х Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і 

студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції» (09.04.2021) 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-

molodix-uchenix-i-studentiv/ 

– всеукраїнського рівня 

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Банківська справа» (09.04.2021) 

http://kbi.karazin.ua/vseukraynskij-konkurs-zi-specialnosti-bankivska-

sprava/ 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

2×3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1×2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10. Підготовка наукових кадрів у поточному 

навчальному році 

– захист дисертації (присудження наукового 

ступеня) доктора наук не пізніше, ніж 12 місяців після 

закінчення докторантури (вказати прізвища, ініціали, 

дату захисту та спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії 

(кандидатської) не пізніше, ніж 12 місяців після 

закінчення аспірантури (вказати прізвища, ініціали, 

дату захисту та спеціалізовану раду); 

1. Оніщенко І.О. Захист дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» з теми: «Транспарентність як фактор детінізації 

фінансових потоків України», ДФ 26.883.003 Університету 

банківської справи 20.10.2020 

2. Майборода А. В. захист дисертації на здобуття ступеня 

кандидата економічних наук «Управління системою забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання» спеціальності 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит Д 26.883.01 Університету банківської 

справи 26.02.2021 

 

 

кількість 

 

 

 

кількість 

 

 

кількість×10 

 

 

 

2×7 

 

 

 

 

 

 

14 



 13 

– захист дисертації (присудження наукового 

ступеня) доктора наук співробітником, докторантом 

кафедри (вказати прізвища, ініціали, дату захисту та 

спеціалізовану раду); 

– захист дисертації доктора філософії 

(кандидатської) співробітником, аспірантом, здобувачем 

кафедри (вказати прізвища, ініціали, дату захисту та 

спеціалізовану раду) 

1. Семенцов Р. В. захист дисертації на здобуття ступеня 

кандидата економічних наук «Діагностика фінансового стану банку: 

ефективна реалізація функцій аналізу, планування та прогнозування», 

спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Д 26.883.01 

Університету банківської справи (Грудень 2020) 

2. Вядрова Н.Г. захист дисертації на здобуття ступеня 

кандидата економічних наук «Формування фінансової стратегії як 

напрям підвищення конкурентоспроможності банку» спеціальності 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Д79.051.01 (10.10.2021) 

кількість 

 

 

 

кількість 

кількість×7 

 

 

 

2×5 

 

 

 

 

10 

11. Сприяння науковій роботі студентів 

– І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук у поточному навчальному році, 

проведеному за наказом МОН України, міжнародних 

конкурсах студентських наукових робіт (вказати 

прізвища, ініціали переможців та наукових керівників-

співробітників кафедри) 

-Всеукраїнський конкурс наукових робіт (II тур): 

1. Омеляненко Д. О., дипломом ІІ ступеня (Економіка бізнесу), 

наукоий керівник к.е.н., доц. Головко О.Г. 

2. Данілець Д. О., дипломом ІІІ ступеня (Фінансова безпека), 

науковий керівник к.ю.н., доц. Галич Р.В. 

3. Кирко А. Ю., Притико А. Р., дипломи ІІІ ступеня (Управління у 

сферіекономічної конкуренції), науковий керівник к.е.н., доц. 

Головко О.Г. 

4. Остапенко О. В. дипломом ІІ ступеня (Економіка підприємства), 

науковий керівник к.е.н., доц. Головко О.Г. 

5. Омеляненко Д. О., Притико А. Р. дипломи ІІІ ступеня 

(Автомобільний транспорт), науковий керівник к.е.н., доц. 

Головко О.Г. 

6. Коваля В. О. диплом I ступеня (Банківська справа), науковий 

керівник: д.е.н., професор Погореленко Н. П.)  

ІІ тур IX Міжнародного конкурсу студентських наукових 

робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та 

перспективи розвитку». 
 

7. Коваль Н. А. Дипломом ІІІ ступеня, науковий керівник: к.е.н., 

доцент Кочорба В. Ю. 

– проведення загальноуніверситетських студентських 

конкурсів 

 

 

кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

 

 

9×3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість×2 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

12. Сприяння практичній підготовці та 

працевлаштуванню студентів та випускників: 

   

- участь у виконанні освітньої програми, що реалізується 

у поточному навчальному році із залученням 

роботодавців/професійних організацій (участь 

роботодавця/професійної організації засвідчується 

відповідним сертифікатом). 

кількість кількість×5  
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- проведення презентацій, майстер-класів, відкритих 

лекцій та вебінарів роботодавцями (професійними 

організаціями) у поточному навчальному році (надати 

посилання на сайт кафедри (факультету, інституту), 

де розміщена інформація про даний захід) 

http://kbi.karazin.ua/spriyannya-praktichnij-pidgotovci-ta-

pracevlashtuvannyu-studentiv-ta-vipusknikiv-kafedri-

bankivskogo-biznesu-ta-finansovix-texnologij/ 

кількість 25×1 25 

- укладання договорів про порозуміння та 

співробітництво із роботодавцями та профільними 

професійними організаціями (договори діють у 

поточному навчальному році, надати копію першої та 

останньої сторінки договору) 

кількість кількість×1  

- сертифікація навчальних дисциплін відповідними 

професійними організаціями (сертифікат дійсний у 

поточному навчальному році, надати або копію 

сертифікату або посилання на сайт організації де 

розміщений /зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5  

- сертифікація науково-педагогічних працівників 

відповідними професійними організаціями (сертифікат 

дійсний у поточному навчальному році, надати або 

копію сертифікату або посилання на сайт організації де 

розміщений /зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5  

- функціонування на кафедрі осередку міжнародної/ 

національної професійної організації (надати посилання 

на сайт професійної організації, де подана інформація 

про діяльність цього осередку) 

кількість кількість×5  

 

 

Сума балів: _______188,5________  

Сума балів, віднесена до загальної кількості ставок науково-педагогічних і наукових працівників: 

_____14,5__________  
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Рейтинг викладачів кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій  

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

за 2020-2021 н.р. 

№ 

з/п 

ПІБ викладача,  

науковий ступінь, вчене звання 

кількість балів 

1.  Азаренкова Г.М., д.е.н., професор 85 

2.  Бітнер І.В., к.е.н., доцент 58 

3.  Волохата В.Є., к.е.н. 10 

4.  Вядрова І.М., к.е.н., професор 39 

5.  Вядрова Н.Г., к.е.н. 58 

6.  Галич Р.В., к.ю.н., доцент 60 

7.  Гнип Н.О., к.е.н. 44 

8.  Головко О.Г., к.е.н., доцент 105 

9.  Кочорба В.Ю., к.е.н., доцент 59 

10.  Оніщенко І.О., PhD 50 

11.  Орєхова К.В., к.е.н., доцент 70 

12.  Погореленко Н.П., д.е.н., доцент 48 

13.  Самородов Б.В. д.е.н., професор 55 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

◙ Згідно нового навчального плану бакалаврів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» викладачами кафедри були розроблені робочі програми 

навчальних дисциплін: Інвестування (рівень В- Проектне фінансування); Бізнес фінанси (рівень D 

- Фінанси малого бізнесу); Професійний бізнес-кейс; Фінансовий ринок; Банківська система 

(рівень С – Банківські операції ІІ); Професійний тренінг; Професійна етика; Фінансово-банківські 

технології; Фінансовий моніторинг; Підприємницьке право; Інноваційне підприємництво та 

управління стартап проектами; Вступ за фахом. 

◙ Протягом навчального року згідно плану було підготовлено пакети контрольних завдань 

для комплексної перевірки знань з дисциплін «Фінанси підприємтв» (Гнип Н.О.), «Банківський 

менеджмент» (Кочорба В.Ю.), «Фінансовий менеджмент» (Орєхова К.В.) та здійснено аналіз 

отриманих результатів. 

◙ Протягом навчального року підготовлено презентації з дисциплін: Інвестування (рівень В 

– Проектне фінансування) (Кочорба В.Ю.); Банківське регулювання та нагляд (Бітнер І.В.); 

Банківська система (рівень С – Банківські операції ІІ) (Вядрова Н.Г.); Аналіз банківської 

діяльності (Волохата В.Є.); Банківська система (рівень В – Банківські операції) (Вядрова Н.Г.); 

Професійний тренінг (Вядрова Н.Г.); Правове забезпечення діяльності СГ (рівень В – Банківське 

право) (Галич Р.В.); Правове забезпечення діяльності СГ (рівень С – Безпека банківської 

діяльності) (Галич Р.В.). 

◙ Оновлено інформацію про кафедру на сайті інституту (Оніщенко І.О.) 

◙ Оновлено та розміщено протягом начального року навчально-методичні розробки 

викладачів на платформі MOODLE. 

◙ Підготовлено нові дистанційні курси, що відкриті для доступу студентів з дисциплін: 

Економіка праці та соціально-трудові відносини; Бізнес фінанси (рівень А - Цінова політика та 

управління витратами); Бізнес фінанси (рівень В - ФДСП та фінансовий контролінг); Фінанси 

підприємств; Інвестування (рівень А); Ринок фінансових послуг; Управління фінансовою 

стабільністю банку; Професійний тренінг; Інноваційні технологіі. 

◙ 27 квітня 2021 року к.е.н., доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Кочорбою В.Ю. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Ризик-

менеджмент у банку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти груп АФ-11М-І, 

АФ-11М-ІІ. Тема заняття: «Управління функціональними ризиками банку: комплаєнс-ризики».  В 

рамках вивчення дисциплін «Ризикологія» та «Державні фінанси» на лекцію були запрошені 

здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, студенти 3 курсу, групи АФ-31Б-І, АФ-

31Б-ІІ.  На заняття  запрошено  Катерина Лебединська, начальника управління фінансової безпеки 

Департаменту Комплаєнс контролю Ukrsibbank BNP Paribas Group, стейкхолдер ОПП першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Банківська справа та фінансовий консалтинг», та наша 

випускниця. 

◙ 2 березня 2021 року к.ю.н.,  доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Галичем Р.В. проведено відкритий семінар з дисципліни «Фінансова безпека» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-21Б,АФ-22Б, АФ-31Б. Тема 

заняття: «Слідчії дії у фінансових установах». На заняття запрошено старшого юриста топ-5 

адвокатських об'єднань України "Арцінгер" Кирилло Рябоконь.  

◙ 2 березня 2021 року д.е.н.,  доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Погореленко Н.П. проведено відкрита он-лайн лекція з дисципліни «Фінанси, гроші та 

кредит» » для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-11 Б, АО-11 Б, 

АМ-11 Б. Тема заняття: «Податки. Податкова система». В  рамках заняття запрошено фахівця з 

кредитного контролю відділу управління дебіторської заборгованості та відвантаженнями ПРАТ 

"АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" (м. Харків), відмінницю-випускницю Калініну Катерину 

Володимирівну.  
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◙ 15грудня 2020 року д.е.н., профессором, завідувачем кафедри кафедри банківського 

бізнесу та фінансових технологій Азаренковою Г.М., к.е.н., доцентом кафедри банківського 

бізнесу та фінансових технологій Орєховою К.В. проведено відкрите практичне заняття з 

дисципліни «Професійний тренінг» в рамках пілотного проекту мережі академічних стартап-

інкубаторів YEP – Young Entertainment Professionals «Підприємницький університет» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-41-Б-ІІ та АФ-24-Б-ІІ. Для 

розширення досвіду та практичних компетентностей фаундерів початківцям до конкурсу «Кращий за 

професією» залучені успішні підприємці-випускники інституту та ІТ-спеціалісти: Коломієць Р. О., 

Майборода А. В., Стяглик Н. І., Макарова Г. В. 

◙ 27 листопада 2020 року к.е.н., старшим викладачем кафедри банківського бізнесу та 

фінансових технологій Вядровою Н.Г. проведено відкрита он-лайн лекція з дисципліни 

«Банківська система (рівень В - Банківські операції І)» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти груп АФ-31 Б. Тема заняття: «Сучасні операції з готівкою банківського 

бізнесу». На заняття запрошено завідувача каси базового відділення Слобожанського регіону АТ 

«Альфа-Банк» Чирву А.С.  

◙ 23 листопада 2020 року, к.е.н., доценом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Гнип Н.О. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Страхування» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АО-21Б, АМ-21Б, АФ-21Б. Тема 

заняття: «Доходи, витрати і прибуток страховика». На заняття запрошено страхового брокера 

Карапетян Маріанна. 

◙ 18 листопада 2020 року к.е.н, доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Головко О.Г. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-24Б-II, АФ-41Б-II. Тема заняття: «Основи 

фінансового контролінгу» . В якості запрошених лекторів запрошено відмінниці-випускниці 

Катерина Калініна та Єкатерина Свередюк, фахівці з кредитного контролю відділу управління 

дебіторської заборгованістю та відвантаженнями Харківського відділення ПРАТ «АБІНБЕВ 

ЕФЕС УКРАЇНА». 

◙ 10 листопада 2020 року к.е.н, доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Головко О.Г. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Фінансова 

стабільність суб’єктів господарювання» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти групи АФ-11М-ІІ. Тема заняття: «Формування фінансової стратегії суб’єктів 

господарювання». На заняття було запрошено Володимира Пономаренка, випускника , 

стейкхолдера освітньо-професійних программ «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та 

««Фінансові технології та банківський менеджмент», Software Engineer, Scrum Master, Siemens 

Healthineers.  

◙ 11 листопада 2020 року к.е.н, доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Бітнер І.В. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни УБС студія 

«Банківська система (рівень А)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп  

АФ-21Б, АМ-21Б, АО-21Б. Тема заняття:  "Види банківських операцій". На заняття запрошено 

випускницю,  головного спеціаліста організації сервіса для фізичних осіб АТ "Сбербанк" Юлію 

Гулівату.  

◙ 24 березня 2021 року бакалаври  (група АФ-31Б-II) в рамках вивчення дисципліни 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини» теми «Соціально-трудові відносини 

зайнятості» (викладач: доц. Головко О.Г.) у рамках заходів Global Money Week долучилися до 

зустрічі з випускницею Каразінський Банківський Інститут Инна Малюга, провідним фахівецем 

відділу організації працевлаштування населення Первомайської МРФ Харківського обласного 

центру зайнятості.( https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank) 

◙ 25 березня 2021 року до магістрів Кафедра банківського бізнесу та фінансових 

технологій Каразінський БІ (група АФ-11М) на семінарське заняття з дисципліни «Страховий 

менеджмент» на тему «Планування у страховій діяльності» (викладач: доц. Головко О.Г.) у 

рамках заходів Global Money Week завітала відмінниця-випускниця Каразінський Банківський 



 18 

Інститут Яна Москвич, експерт зі страхування ПрАТ «Страхова компанія «Уніка», стейкхолдер 

освітньої програми «Фінансові технології та банківський менеджмент». 

(https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank) 

◙ Замінено науковою роботою:   

- Створенння дистанційного курсу, що відкритий для доступу студентів з дисциплін 

«Фінанси, гроші та кредит» (Погореленко Н.П.); 

- Підготовка конспектів лекцій з дисципліни «Банківське регулювання та нагляд» (Бітнер 

І.В.);  

- Розробка довідника (у схемах та табл.) для семінарських занять  з дисципліни «Фінанси, 

гроші та кредит» (Вядрова І.М.); 

- Навчальний посібник: Аналіз банківської діяльності – 2 видання - (закінчення рукопису) 

(Волохата В.Е.). 

 

◙ Протягом року проведено методичні семінари, а саме: 

 
№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Строк  

проведення 

1 2 3 4 

1.  Розгляд та обговорення критеріїв оцінювання якості освітньої програми 

відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а саме: 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

Критерій 6. Людські ресурси 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Критерій 9. Прозорість та публічність 

Гаранти освітніх 

програм та члени 

груп забезпечення 

 

листопад 

2.  Про планування виробничої діяльності відповідно до положення  про 

порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 

25.03.2019 р. 

Викладачі 

кафедри 

листопад 

3.  Розгляд та вдосконалення освітніх програм: «Банківська справа та 

фінансовий консалтинг», «Фінансові технології та банківський 

менеджмент» 

Гаранти освітніх 

програм та члени 

груп забезпечення 

листопад 

4.  Розгляд структури робочої програми навчальної дисципліни відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університету імені В.Н. Каразіна» та «Методичних 

рекомендацій щодо розроблення, затвердження та перегляду робочих 

програм навчальних дисциплін» 

Гнип Н.О. квітень 

5.  Обговорення питань щодо впровадження, поповнення та оновлення курсів 

дистанційного навчання у навчальний процес 

Гнип Н.О. листопад 

6.  Про підвищення вимог до організації та якості проведення переддипломної 

практики студентів освітнього ступеня «магістр» 

Викладачі-

керівники 

кваліфікаційних 

магістерських 

робіт 

листопад 

7.  Про вдосконалення організації навчальної практики студентів з 

використанням спеціальних програмних комплексів банківських та 

фінансових установ та навчально-тренувального банку 

Ходирєв О.І. 

Вядрова Н.Г. 

Орєхова К.В. 

листопад 

8.  Розгляд змін у нормативній і законодавчій  базі, що регулюють банківську 

діяльність 

Погореленко Н.П., 

Галич Р.В. 

листопад 

9.  Про вдосконалення сучасних підходів з організації процесу підготовки і 

написання  кваліфікаційних магістерських робіт  

Гнип Н.О. 

Погореленко Н.П. 

листопад 

10.  Обговорення питань про стан підготовки студентів до захисту 

кваліфікаційних магістерських робіт в інституті та на виробництві (у т.ч. на 

іноземній мові) 

Гнип Н.О. 

Погореленко Н.П. 

грудень 
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11.  Обговорення прийомів активізації навчальної діяльності студентів на 

лекціях, семінарах та практичних заняттях 

Викладачі 

кафедри 

грудень 

12.  Про питання організації та психологічні основи активізації  роботи з 

талановитою молоддю (науково-дослідна робота студентів) 

Головко О.Г. січень 

13.  Використання інтерактивних методів навчання для активізації роботи 

студентів 

Волохата В.Е. квітень 

14.  Обговорення питань щодо впровадження у навчальний процес 

новостворених психолого-педагогічних інновацій, таких як: особистісно 

орієнтоване навчання; колективне навчання; модульно-розвивальне 

навчання; психологічне управління та ін. 

Викладачі 

кафедри 

січень 

15.  Про необхідність коригування програм навчальних дисциплін та 

навчальних планів відповідно до змін законодавчої, нормативної бази та 

новітніх напрямків розвитку фінансово-кредитної системи 

Головко О.Г. 

 

січень 

16.  Обговорення  підготовлених викладачами кафедри навчально-методичних 

матеріалів 

Викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

 
 

◙ За результатами методичної роботи науково-педагогічними працівниками за 2020-2021 

н.р. було підготовлено 81 розробки  та 22 комплектів екзаменаційних білетів: 

 
№ 

з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

1. Розроблено освітньо-професійні  програми спеціальності: 

Оновлено освітні програми «Банківська справа та 

фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

протягом року Кочорба В.Ю. 

Азаренкова Г.М. 

Вядрова І.М. 

Головко О.Г. 

Погореленко Н.П. 

50 

30 

20 

Оновлено освітні програми «Фінансові технології 

та банківський менеджмент» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

протягом року Азаренкова Г.М. 

Вядрова І.М. 

Орехова К.В. 

Погореленко Н.П. 

30 

25 

2. Розроблено навчальні плани спеціальності  

Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування першого та другого рівнів вищої 

освіти 

протягом року Азаренкова Г.М. 

Вядрова І.М. 

Головко О.Г. 

7 

10 

3. Розроблено робочі навчальні плани спеціальності  

Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування першого та другого рівнів вищої 

освіти 

протягом року Азаренкова Г.М. 

Вядрова І.М. 

Головко О.Г. 

 

4. Розроблено програми навчальної дисципліни: 

Інвестування (рівень В- Проектне фінансування) грудень 2020 Кочорба В.Ю. 30 

Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого бізнесу) грудень 2020 Орєхова К.В. 40 

Професійний бізнес-кейс грудень 2020 Азаренкова Г.М. 

Оніщенко І.О. 

40 

20 

Фінансовий ринок грудень 2020 Орєхова К.В. - 

Банківська система (рівень С – Банківські операції 

ІІ) 

грудень 2020 Вядрова Н.Г. - 

Професійний тренінг евересень 2020 

ве2020 

Азаренкова Г.М. 

Орехова К.В. 

35 

Професійна етика травень 2021 Орєхова К.В. - 

Фінансово-банківські технології  травень 2021 Оніщенко І.О - 

Фінансовий моніторинг  травень 2021а Оніщенко І.О - 

Підприємницьке право травень 2021 Галич Р.В. - 

Інноваційне підприємництво та управління стартап 

проектами 

травень 2021 Азаренкова Г.М. 

Орєхова К.В. 

- 

Вступ за фахом Травень 2021 Азаренкова Г.М.. - 

5. Оновлено програми навчальної дисципліни: 
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№ 

з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

Інноваційні банківські технології (магістри, з.ф.н.) грудень 2020 

 

Вядрова Н.Г. 8 

Безпека працівників банку  грудень 2020 Галич Р.В. 3 

Комплексний бізнес-кейс грудень 2020 Вядрова Н.Г. 8 

Фінансовий менеджмент ІІ АССА грудень 2020 Азаренкова Г.М. 5 

Інноваційні технології (Технології наукових 

досліджень; Тренінговий бізнес курс) 

грудень 2020 Азаренкова Г.М. 

Вядрова Н.Г. 

5 

8 

Ризик менеджмент у банку грудень 2020 Кочорба В.Ю. 8 

Міжнародні розрахунки і валютні операції грудень 2020 Волохата В.Є. 8 

Фінансовий менеджмент травень 2021 Азаренкова Г.М 5 

Банківський менеджмент травень 2021 Кочорба В.Ю. 8 

УБС студія «Банківська система» (рівень А) травень 2021 Бітнер І.В. - 

Правове забезпечення діяльності суб'єктів 

господарювання  

травень 2021 
Галич Р.В. 

- 

Страхування травень 2021 Гнип Н.О. - 

Банківська система (рівень В - Банківські операції) травень 2021 Вядрова Н.Г. - 

Економічний аналіз (рівень С - Аналіз банківської 

діяльності) 

травень 2021 
Волохата В.Е. 

- 

Бізнес фінанси (рівень А - Цінова політика та 

управління витратами)  

травень 2021 
Головко О.Г. 

- 

Бізнес фінанси (рівень В - Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва та фінансовий 

контролінг)  

травень 2021 

Головко О.Г. 

- 

Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес планування)  травень 2021 Орєхова К.В. - 

Правове забезпечення діяльності суб`єктів 

господарювання (рівень В - Банківське право)  

травень 2021 
Галич Р.В. 

- 

Правове забезпечення діяльності суб`єктів 

господарювання (рівень С - Безпека банківської 

діяльності)  

травень 2021 

Галич Р.В. 

- 

Статистика (рівень В - Фінансово-банківська 

статистика)  

травень 2021 
Погореленко Н,П. 

- 

Професійний тренінг 

травень 2021 Вядрова Н.Г. 

Орєхова К.В. 

Азаренкова Г.М. 

- 

УБС студія «Банківська система» (рівень А) травень 2021 Бітнер І.В. - 

6. Публікація підручника, навчального посібника для вищої школи (у тому числі електронного), опису 

лабораторних робіт, методичних вказівок, збірника завдань, словника, довідника, іншого навчально-

методичного видання для вищої школи: 

Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» 

Квітень 2021 Гнип Н.О. - 

7. Створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: 

Економіка праці та соціально-трудові відносини  грудень 2020 Головко О.Г. 200 

Бізнес фінанси (рівень А - Цінова політика та 

управління витратами)  

жовтень 2020 Головко О.Г. 200 

Бізнес фінанси (рівень В - ФДСП та фінансовий 

контролінг)  

жовтень 2020 Головко О.Г. 250 

Фінанси підприємств грудень 2020 Гнип Н.О. 250 

Інвестування (рівень А)  червень 2021 Орєхова К.В. 200 

Ринок фінансових послуг  червень 2021 Орєхова К.В. 200 

Управління фінансовою стабільністю банку грудень 2020 Погореленко Н.П. 250 

Професійний тренінг грудень 2020 Орєхова К.В. 

Азаренкова Г.М. 

100 

125 

Інноваційні технологіі червень 2021 Азаренкова Г.М. 250 

8. Оновлено та доповнено навчальні, методичні, демонстраційні та тестові матеріалів дистанційного курсу з 

дисциплін: 

Фінансовий менеджмент протягом 1 

семестру 

Азаренкова Г.М. 

Орєхова К.В. 

180 

100 
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№ 

з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

Управління ризиком у банку протягом 1 

семестру 

Піскунов Р.О. 10 

9. Підготовка конспектів лекцій та комплексів лекційних, презентацій з дисципліни: 

Інвестування (рівень В – Проектне фінансування) 

(підготовка презентації) 

травень 2021 Кочорба В.Ю. 60 

Банківське регулювання та нагляд (оновлення 

презентацій) 

травень 2021 Бітнер І.В. 30 

Банківська система (рівень С – Банківські операції 

ІІ) (підготовка презентацій) 

травень 2021 Вядрова Н.Г. - 

Аналіз банківської діяльності (оновлення 

презентацій) 

листопад 2020 Волохата В.Є. 30 

Банківська система (рівень В – Банківські операції) 

(підготовка презентацій) 

протягом року Вядрова Н.Г. 78 

Ризикологія (підготовка презентацій) протягом року Вядрова Н.Г. 78 

Професійний тренінг (підготовка презентації) грудень 2020 Вядрова Н.Г. 50 

Комплексний Бізнес-кейс (підготовка презентацій) протягом року Вядрова Н.Г. 78 

Правове забезпечення діяльності СГ (рівень В – 

Банківське право) (підготовка презентацій) 

грудень 2020 Галич Р. В. 90 

 Правове забезпечення діяльності СГ (рівень С – 

Безпека банківської діяльності) (підготовка 

презентацій) 

грудень 2020 Галич Р. В. 90 

10. Розроблено засоби діагностики результатів навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни: 

Інвестування (рівень В – Проектне фінансування) квітень 2021 Кочорба В.Ю. 40 

Банківська система(рівень В -Банківські операції 

ІІ, д/з.ф.н) (підготовка екзаменаційних білетів) 

грудень 2020 Вядрова Н.Г. 10 

Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської 

діяльності) 

листопад 2020 Волохата В.Е. 152 

Бізнес фінанси (рівень С-Бізнес планування) листопад 2020 Орєхова К.В. 120 

Правове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання (рівень С – Безпека банківської 

діяльності) 

листопад 2020 Галич Р.В. 120 

11. Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни: 

Банківський менеджмент листопад 2020 Кочорба В.Ю. 25 

Державні фінанси квітень 2021 Кочорба В.Ю. 25 

Ризик-менеджмент у банку квітень 2021 Кочорба В.Ю. 25 

Банківське регулювання та нагляд квітень 2021 Бітнер І.В. 30 

Страхування (рівень В – Страхові послуг) протягом семестру Гнип Н.О. 30 

Страхування протягом семестру Гнип Н.О. 30 

Фінанси підприємств протягом семестру Гнип Н.О. 30 

Статистика (рівень В – Фінансово-банківська 

статистика) 

листопад 2020 Погореленко Н.П. 30 

Інвестування (рівень А) листопад 2020 Орєхова К.В. 30 

Фінансовий ринок квітень 2021 Орєхова К.В. 30 

Фінансовий менеджмент ІІ АССА квітень 2021 Азаренкова Г.М. 

Орєхова К.В. 

30 

Ринок фінансових послуг квітень 2021 Орєхова К.В. 30 

Для проведення атестації здобувачів вищої освіти 

за варіативною компонентою «Банківська справа» 

(рівень вищої освіти – перший «бакалаврський), 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

квітень 2021 Волохата В.Є. 

Вядрова Н.Г. 

Погореленко Н.П. 

30 

30 

Для проведення атестації здобувачів вищої освіти 

за варіативною компонентою «Фінанси» (рівень 

вищої освіти – перший «бакалаврський), 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

квітень 2021 Кочорба В.Ю. 

Головко О.Г. 

Азаренкова Г.М. 

Орєхова К.В. 

 

25 

12. 
Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни (екзаменаційні 

білети): 
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№ 

з/п 

Види роботи, заходи 
Термін виконання Виконавець години 

 

Фінанси, гроші та кредит квітень 2021 Погореленко Н.П. - 

Інвестування (рівень А) квітень 2021 Орєхова К.В. - 

Банківська система (рвень В – Банківські операції) грудень 2021 Вядрова Н.Г. - 

Страхування (рівень В Страхові послуги) квітень 2021 Гнип Н.О. - 

Економічний аналіз (рівень С –Аналіз банківської 

діяльності) 

грудень 2021 Волохата В.Е. - 

Фінансовий ринок квітень 2021 Орєхова К.В. - 

Державні фінанси квітень 2021 Кочорба В.Ю. - 

Інвестування (рівень В - Проектне фінансування) квітень 2021 Кочорба В.Ю. - 

Бізнес фінанси (рівень В – Фінансова діяльність 

суб’єктів підприємництва та фінансовий 

консалтинг) 

грудень 2021 Головко О.Г. - 

Бізнес фінанси (рівень С –Бізнес планування) грудень 2021 Орєхова К.В. - 

Правове забезпечення діяльності субєктів 

господарювання (рівень С –Безпека банківської 

діяльності) 

квітень 2021 Галич Р.В. - 

Статистика (рівень В – Фінансово-банківська 

статистика) 

квітень 2021 Погореленко Н.П. - 

Фінансовий менеджмент грудень 2021 Азаренкова Г.М. - 

Проектне фінансування грудень 2021 Сословський В.Г. - 

Страховий менеджмент квітень 2021 Головко О.Г. - 

Банківський менеджмент грудень 2021 Кочорба В.Ю. - 

Фінансовий менеджмент ІІ АССА квітень 2021 Азаренкова Г.М. - 

Ринок фінансових послуг квітень 2021 Орєхова К.В. - 

Банківське регулювання та нагляд квітень 2021 Бітнер І.В. - 

Ризик-менеджмент у банку квітень 2021 Кочорба В.Ю. - 

Управління ризиком у банку квітень 2021 Піскунов Р.О. - 

13. Розроблено навчально-методичний комплексу нової дисципліни: 

Розроблено  навчально-методичний комплекс з 

дисципліни "Інвестування (рівень В - Проектне 

фінансування) 

січень-травень 

2021 

Кочорба В.Ю. 50 

Розроблено навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Банківська система (рівень С - 

Банківські операції ІІ)» 

Січень 2021 Вядрова Н.Г. - 

Професійний бізнес-кейс січень-травень 

2021 

Азаренкова Г.М. 

Онищенко І.О. 

50 

35 

 

 

З яких найважливіші розробки навчально-методичних матеріалів : 

 
№ 

з/п 

 

Назва навчально-методичної праці 

 

Аавтори 

 

Характер праці 

(друкована, 

електронне 

видання) 

Обсяг 

(др.арк.) 

 

Рік 

видання  

 

1 Конспект лекцій Вядрова Н.Г. Електронне 

видання 

8 2021 

2 Методичні рекомендації до семінарських та 

практичних занять з дисципліни «Банківська 

система (рівень С – Банківські операції ІІ)» 

Вядрова Н.Г. Електронне 

видання 

0,5 2021 

3 Методичні рекомендації до семінарських та 

практичних занять з дисципліни 

«Інвестування (рівень В - Проектне 

фінансування)» 

Кочорба В.Ю. Електронне 

видання 

0,5 2021 

4 Методичні рекомендацій щодо проведення 

занять з дисципліни «Професійний бізнес-

Азаренкова Г.М. 

Онищенко І.О. 

Електронне 

видання 

1 2021 
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кейс» 

5 Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Фінанси 

підприємств» 

Гнип Н.О. Електронне 

видання 

1 2021 

ОСВІТНЯ ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

2. Інформація про участь у міжнародних проєктах 

№ 

з/п 

Назва 

проєкту 

Тривалість 

проєкту 

Організація-

донор 

Координатор/від

повідальна особа 

на факультеті/ 

в 

інституті/підрозді

лі 

Короткий опис змісту 

проєкту 

Посилання на 

сайт проєкту, 

онлайн-ресурс з 

основними 

положеннями 

та описом 

проєкту 

1. Проект 

«Підприємни

цький 

університет», 

курс 

«Інноваційне 

підприємницт

во та 

управління 

стартап 

проектами» 

42 години, 

серпень-

грудень 

USAID, 

Програма 

USAID 

«Конкурентосп

роможна 

економіка 

України» 

Зав. кафедри 

банківського 

бізнесу та 

фінансових 

технологій, д.е.н., 

проф. Азаренкова 

Г. М.; 

доцент кафедри 

банківського 

бізнесу та 

фінансових 

технологій, к.е.н., 

доц. Орєхова К. В. 

Мета проекту вивести 

університетське 

підприємництво в 

Україні на якісно новий 

рівень та створити 

додаткові можливості 

для професійного та 

персонального розвитку 

студентів через 

реалізацію власних 

бізнес ідей. 

YEP – мережа 

академічних 

стартап-

інкубаторів. 

URL: 

https://www.faceb

ook.com/yepincub

ators/ 

2 Course 

“Natural 

Resoureses for 

Sustainable 

Development” 

Курс 

«Природні 

ресурси для 

стійкоо 

розвитку» 

April 15 – 

June 24, 

2020 

Квітень 15 – 

Червень 24, 

2020 

Eurasia Hub, 

The State 

Secretariat for 

Economic 

Affairs (SECO), 

м. Баку, 

Азербайджан 

Доцент кафедри 

банківського 

бізнесу та 

фінансових 

технологій, к.е.н., 

доц. Орєхова К. В. 

Мета курсу – надати 

компетенції щодо: 

 прогнозування та 

управління екологічних 

проблем; 

 інвестування в 

сталий розвиток: 

економічні зв'язки з 

видобувним сектором; 

 інвестування в 

сталий розвиток за 

розташований на 

центральному проспекті 

добувної промисловості; 

 використання даних в 

управлінні ресурсами. 

Extractive 

Industries Khazar 

University, 

Natural Resource 

Governance 

institute, 

м. Баку, 

Азербайджан 

http://eurasiahub.

khazar.org/?optio

n=view_statti&id

_statti=55&id_cat

=2 

 

3 Курс «Етика 

фахівця в 

фінансів та 

інвестицій» 

12 годин, 

березень 

2021 

USAID, Проект 

«Трансформаці

я фінансового 

сектору» 

Доцент кафедри 

банківського 

бізнесу та 

фінансових 

технологій, к.е.н., 

доц. Орєхова К. В. 

Мета курсу – розвити 

етичне мислення та 

сприятиме розвитку 

культури доброчесності 

фінансових фахівців в 

Україні. 

CFA Society 

Ukraine, 

ТОВ 

«Едюкейшнал 

Ера» 

https://ua.cfaukrai

ne.org/cfa-

society-ukraine-

zapuskaye-onlajn-

kurs-symulyator-

etychnyh-dylem/ 

4 Курс «Основи 

фінансів та 

інвестицій» 

Березень 

2021 

USAID, Проект 

«Трансформаці

я фінансового 

Доцент кафедри 

банківського 

бізнесу та 

Мета курсу – дізнатися 

про основні концепції 

фінансів та економіки; 

CFA Society 

Ukraine, 

Ptometheus 

https://www.facebook.com/yepincubators/
https://www.facebook.com/yepincubators/
https://www.facebook.com/yepincubators/
http://eurasiahub.khazar.org/?option=view_statti&id_statti=55&id_cat=2
http://eurasiahub.khazar.org/?option=view_statti&id_statti=55&id_cat=2
http://eurasiahub.khazar.org/?option=view_statti&id_statti=55&id_cat=2
http://eurasiahub.khazar.org/?option=view_statti&id_statti=55&id_cat=2
http://eurasiahub.khazar.org/?option=view_statti&id_statti=55&id_cat=2
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
https://ua.cfaukraine.org/cfa-society-ukraine-zapuskaye-onlajn-kurs-symulyator-etychnyh-dylem/
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сектору» фінансових 

технологій, к.е.н., 

доц. Орєхова К. В. 

довідатися, хто є 

учасниками глобального 

фінансового ринку 

капіталу та як вони 

співпрацюють; зрозуміти 

професійний сленг 

інвестиційних 

професіоналів; отримати 

розуміння того, як 

побудувати 

інвестиційний портфель 

та як ним керувати; 

дізнатися, як аналізувати 

результативність 

інвестицій. 

https://courses.pro

metheus.org.ua/co

urses/course-

v1:Prometheus+F

IN101+2020_T2/

about 

 

4 Програма 

наукового 

стажування за 

напрямом 

«Управління, 

економіка і 

фінанси»  

17 вересня 

2020 – 

 17 грудня 

2020 

Університет 

Миколаса 

Ромеріса 

(MRU) спільно 

з 

Національним 

університетом 

біоресурсів і 

природокорист

ування України 

Доцент кафедри 

банківського 

бізнесу та 

фінансових 

технологій, к.е.н., 

Гнип Н.О. 

 

Мета програми – 

дізнатися про основні 

концепції управління, 

економіки та фінансів, а 

саме: управління 

конфліктами та стресом; 

ділове спілкування і 

вирішення проблем; 

лідерство і влада в 

спілкуванні; 

застосування 

математичних методів у 

професійній діяльності; 

міжнародна економічна 

система; глобальні 

проблеми світового 

господарства - 

економічний аспект; 

міжнародна торгівля; 

національна безпека 

країни; світовий рух 

капіталу; світова 

валютна система; 

міжнародний фінансовий 

ринок; оподаткування 

розвинених країн. 

https://nubip.edu.

ua/node/77015 

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 

У рамках реалізації плану заходів щодо впровадження дистанційного навчання та новітніх 

інформаційних технологій за звітний рік викладачами кафедри були отримані наступні здобутки. 

Для дистанційного навчання викладачі кафедри використовували сервер «Дистанційне 

навчання». Крім того, в навчальному процесі використовувались соціальні мережі та платформи: 

Moodle, Google Meet, Messenger, Skype, Viber, Telegram, Zoom, Facebook. 

На сайті «Дистанційне навчання» протягом року викладачі кафедри створювали та 

вдосконалювали дистанційні курси, наповнювали навчально-методичним забезпеченням (НМЗ) 

дистанційні курси-ресурси для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».  

Крім того створювались та підтримаються спеціальні освітні проекти. Серед них: 

підготовчі дистанційні курси до вступу бакалаврів в магістратуру; робота екзаменаційних комісій 

підсумкової атестаціі магістрів та бакалаврів. 

Всього на кафедрі на серверах дистанційного навчання розміщені навчальні ресурси до 45 

дисциплін, в тому числі для освітнього рівня «бакалавр» - 25, для освітнього рівня «магістр» - 20. 

Всі курси розроблені виключно викладачами кафедри. Напрями, за якими пропонується 

вдосконалювати курси обговорені під час методичного семінару та індивідуальних консультацій. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://nubip.edu.ua/node/77015
https://nubip.edu.ua/node/77015
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Стан розробки дистанційних курсів регулярно обговорювався на засіданнях і методичних 

семінарах кафедри, Вченої раді інституту та Університету.   

Наявність навчальних ресурсів в онлайн доступі практично по усіх дисциплінах дозволило 

без суттєвих перешкод здійснювати навчальний процес в умовах карантину, який був введений в 

Україні з причини вірусної інфекції COVID-19. 

Для оцінки умов дистанційного навчання кафедрою було проведено опитування студентів 

двох освітніх рівнів. Для цього з урахуванням пропозицій МОН України були розроблені анкети   

у вигляді Google-форми. В цілому студенти дали високу оцінку системі дистанційного навчання 

Інституту та діяльності викладачів в надзвичайних умовах карантину та самоізоляції. Результати 

анкетування розглянуті на засіданні кафедри. Відповідно до отриманих результатів проведеного 

анкетування можна дійти висновку про задоволеність та позитивну оцінку навчання, результатів 

навчання, практичної значущості здобутих знань, рівня викладання навчальних дисциплін за умов 

дистанційної форми навчання більшості здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Результати анкетування 

розглянуті на засіданні кафедри. 
 

Протягом навчального року  викладачи кафедри прошли стажування :  
Оніщенко І.О. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. з 08 лютого - 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: 

«Професійний бізнес-кейс» 

Сертифікат  

№0207-902 від 

05.04.2021. 

Кочорба В.Ю. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. з 08 лютого - 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: «Ризик-

менеджмент у банку» 

Сертифікат  

№0207-900 від 

05.04.2021. 

Галушко Ю.П. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікаії 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» - 180 год. з 08 лютого - 05 квітня 2021 

року В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: 

«Центральний банк та грошово-кредитна 

політика» 

Сертифікат  

№0207-892 від 

05.04.2021. 

Гнип Н.О. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Курси підвищення кваліфікації за програмою 

«Конструювання дистанційних курсів для 

системи змішаного навчання у закладах 

освіти» з 10 листопада по 29 грудня 2020 року. 

(180 год) В процесі навчання було створено 

дистанційний курс з дисципліни: Фінанси 

підприємств 

Сертифікат  

№0207-736 від 

29.12.2020. 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

◙ Ректорський відтермінований контроль знань було проведено для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» в групі АФ-31Б з дисципліни «Фінанси підприємств» з метою перевірки знань 

студентів.  

Роботу виконали 22 студенти, що складає 100 % від загальної кількості студентів групи. 

Завдання передбачали перевірку теоретичних знань студентів у вигляді тестових завдань та 

перевірку засвоєння практичних навичок у вигляді опрацювання розрахунково-аналітичного 

завдання на платформі MOODLE. Результати РКЗ порівняно з результатами семестрового 

контролю. Незадовільних оцінок немає. За результатами РКЗ якісна успішність студентів в групі 
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складає 77,3% проти семестрового екзамену – 78,3%, відхилення якісної успішності по групі 

складає – 1 %. 

Найбільші труднощі у студентів викликали розрахунково-аналітичні завдання, пов’язані з 

розрахунком показників обертаємості оборотних коштів та суми вивільнення (додаткового 

залучення) оборотних коштів в результаті прискорення (сповільнення) обертаємості оборотних 

коштів. На ці питання необхідно звернути увагу на практичних заняттях та на консультаціях. 

◙ 23 грудня 2020 року для групи студентів освітнього ступеня «магістр» вибіркового блоку 

2 «Банківська справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» було 

проведено ректорську контрольну роботу з дисципліни «Банківський менеджмент». Робота 

складалась з 20 тестових запитань з 10 тем курсу дисципліни. Час написання роботи – 30 хвилин. 

В роботі прийняли участь всі студенти підгрупи банкірів (100% явка). 

Тестові питання стосувались основ банківського менеджменту, організаційної структури 

банку та  правил дотримання корпоративної етики в банку, організації внутрішнього контролю в 

банку як дієвого інструменту банківського менеджменту, процесу здійснення оцінки діяльності 

вітчизняних банків, аналізу моделі стрес-тестування за допомогою регулятора та процедури з 

оптимізації та мінімізації банківських ризиків. 

Отримані результати в цілому свідчать про достатній рівень знань студентів з дисципліни 

«Банківський менеджмент» та будуть включені до поточного контролю при виставленні 

підсумкової оцінки з курсу. 

Отримані результати: 

 

 
 

Якість навчання складає 85,7% 

Абсолютна успішність - 100% 

◙ Ректорська контрольна робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент» проводилася 

12.12.2020 р. в період з 17.00 до 18.00 в групах: АФ11 (ІІ) та АМ11 освітнього ступеня «магістр» з 

метою перевірки оцінювання рівня знань здобувачів, перегляду змісту навчальної дисципліни та 

удосконалення організації освітнього процесу. 

Ректорську контрольну роботу виконав 21 здобувач (8 здобувачів із 8 – АФ11 (ІІ) та 13 

здобувачів із 14 – АМ11). Це становило 95,5% від загальної кількості здобувачів у групах (всього: 

22 здобувача). 

Варіант контрольних завдань складався із 40 тестових завдань, які випадково 

представлялися здобувачу із загальної сукупності, яка становила 100. Тобто за кожною темою 

кріпилося 10 тестових завдань. На той момент часу здобувачі вивчили вже 10 тем згідно робочої 

навчальної програми дисципліни. Тести представлені моно. 

На виконання контрольних тестових завдань відведено 45 хвилин. 
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За результатами перевірки ректорської контрольної роботи отримані такі результати: 

 показник успішності – 71,43%; 

 показник якості – 42,86%; 

 середня оцінка за національною шкалою – 3,29 бали. 

Також за результатами перевірки ректорської контрольної роботи визначені такі оцінки за 

національною шкалою: 

 

Оцінка АФ11 АМ11 Всього 

«відмінно» 2 1 3 

«добре» 5 1 6 

«задовільно» 1 5 6 

«незадовільно» 0 6 6 

Всього 8 13 21 

Показник успішності, % 100 53,85 71,43 

Показник якості, % 87,5 15,38 42,86 

Середня оцінка за 

національною шкалою, бал 

4,13 2,77 3,29 

 

Найбільші труднощі у здобувачів викликали тестові питання, пов’язані з передостанніми 

темами 9 та 10, присвяченими управлінню фінансовими ризиками та аналізу фінансових звітів. На 

ці питання необхідно звернути особливу увагу на лекційних та практичних заняттях, а також на 

консультаціях до дисципліни. 

Окрім того, рекомендуємо у майбутньому проводити ректорську контрольну роботу з 

дисциплін за фаховим спрямуванням, що доводить підвищити успішність та якість. 

 

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Екзаменаційні комісії №84 та № 85  із захисту кваліфікаційних магістерських робіт за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» працювали з 19 грудня 2020 року 

по 24 грудня 2020 року. Склад комісій затверджений наказом Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна № 0202-1/363 від 03.11.2020 року.  

Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводився в дистанцій формі у синхронному 

режимі із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти. 

Кваліфікаційні магістерські роботи, представлені студентами до захисту, оформлені у 

відповідності до методичних рекомендацій і вимог, складаються зі: вступу, основної частини (3 

розділи), висновків, списку використаних джерел, додатків, супроводжуються рецензією 

підприємства (організації, установи), відгуком керівника кваліфікаційної магістерської робот та 

звітом подібності, сформованого антиплагіатною системою Strikeplagiarism.com за результатами 

перевірки кваліфікаційної роботи. 

В кваліфікаційних магістерських роботах обов’язково визначається актуальність, мета, 

завдання дослідження та значення обраної теми для подальшого розвитку системи господарської 

діяльності підприємства. Обов’язкова вимога до кваліфікаційної магістерської роботи – науково 

обґрунтовані шляхи удосконалення та практичні рекомендації щодо розв’язання досліджуваного 

питання, виконані на основі проведеного аналізу діяльності конкретного підприємства 

(організації, установи). 

Повнота й особливість реалізації мети та завдань кваліфікаційних магістерських робіт 

магістрів залежать від напряму дослідження, попередніх напрацювань студента та особливостей 

діяльності конкретного підприємства. 

Роботи здобувачами вищої освіти проводились на підставі статистичної, бухгалтерської та 

фінансової звітності досліджуваного суб’єкта господарювання. 

Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійної програми 
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«Фінансові технології та банківський менеджмент». Здобувачі вищої освіти добре оволоділи 

теоретичним матеріалом, можуть аналізувати досліджуваний матеріал, робити висновки, надавати 

пропозиції. 

Вони показали вміння науково та самостійно вирішувати конкретні економіко-фінансові 

завдання та пропонувати напрямки їх вдосконалення та впровадження. Результати дослідження 

здобувачів за темами кваліфікаційних магістерських робіт оприлюднені шляхом участі у науково-

практичних конференціях тезами доповідей, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт за 

темами кваліфікаційних магістерських робіт, та в матеріалах наукових статей. 

Результати захисту кваліфікаційних магістерських робіт свідчать про високих рівень їх 

підготовки. Тематика кваліфікаційних магістерських робіт розкрита повно і якісно. Оформлення 

кваліфікаційних магістерських робіт відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки 

України та методичним рекомендаціям. 

Представлені до захисту кваліфікаційні магістерські роботи були присвячені дослідженню 

актуальних питань розвитку банківського бізнесу в сучасних умовах. Значна частина здобувачів – 

вже практичні банківські співробітники, які представляли банки: АТ КБ «ПриватБанк», АТ 

«УКРСИББАНК», АТ «Мегабанк», АТ «ПроКредит Банк», АТ «КРЕДІАГРІКОЛЬБАНК», АТ 

«ОТП Банк» та інших.  Робота Руденко А.О. «Фінансовий моніторинг у банку» було зроблено на 

замовлення АТ «Мегабанк» 

Всі сту.денти показали високий рівень наукової, теоретичної і практичної підготовки. При 

підготовці кваліфікаційних магістерських робіт студентами в повному обсязі використана 

необхідна спеціальна література, нормативні та фактичні матеріали підприємств, які були базами 

переддипломної практики. 

За результатами проведення засідання ЕК були виявлені кращі роботи студентів за такими 

номінаціями: 

Номінація Тема КМР Здобувач 
Науковий 

керівник 

Високий науково-

методичний та практичний 

рівень кваліфікаційної 

магістерської роботи  

Банківські інновації: зміст та 

вплив на якість 

обслуговування клієнтів 

банку 

Калекіна С.С. 

 

Волохата В.Є. 

Прогнозування як складова 

системи управління 

очікуваннями 

Ніколаєва В.І. 

 

Погореленко 

Н.П. 

Обґрунтований та 

достовірний підхід до 

розв’язання актуальних 

питань банківської 

діяльності, викладених в 

кваліфікаційній 

магістерській роботі 

Стратегії забезпечення 

розвитку банківського 

бізнесу в сучасних умовах 

Кобахідзе А.Р. Вядрова 

І.М. 

Фінансовий моніторинг у 

банку 

Руденко  А.О. Самородов Б.В. 

Високий рівень наукових 

результатів, отриманих в 

кваліфікаційної 

магістерської роботи   

Організація та оцінка 

ефективності процесу 

управління банківським 

персоналом 

Погодіна К.О.  

 

Бітнер І.В. 

Організаційно-економічні 

аспекти підвищення 

конкурентоспроможності 

українських банків 

Морозов М.В. Вядрова І.М. 

Високий рівень результатів, 

які відображають практичні 

аспекти банківської 

діяльності в сучасних 

Іноземний капітал у 

банківському секторі 

України: проблеми та 

наслідки 

Манец О.В. 

 

Кочорба В.Ю. 
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умовах, наведених в 

кваліфікаційній 

магістерській роботі 

Заощадження населення в 

ресурсному потенціалі банку 

Морозов О.В. Вядрова І.М. 

За результатами проведення засідання ЕК були виявлені кращі роботи студентів: 

1 місце – Шопіна А.М. 

2 місце – Жеваго Д.М., Кушнір А.Е. 

3 місце – АркушинаД.С., СинявськаА.О., ПономарьоваА.Ю. 

 

Шість здобувачів вищої освіти захищали кваліфікаційні магістерські роботи на іноземний 

мові (англійська). 

Відповідно до наказів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна від 

22.09.2020 р. № 0210-05/1734, № 0210-05/1735, № 0210-07/551, № 0210-07/552 «Про затвердження 

тем кваліфікаційних робіт» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» до 

виконання кваліфікаційних магістерських робіт було допущено 53 здобувача вищої освіти денної 

та заочної форми навчання, захистили дипломні роботи 53 здобувача вищої освіти, в тому числі: 

Група АФ-21М  

- на «відмінно» - 17 здобувачів – 85%; 

- на «добре» - 3 здобувача – 15% 

Група АФ-22М 

- на «відмінно» - 8 здобувачів – 50% 

- на «добре» - 6 здобувачів – 37,5% 

- на «задовільно» - 2 здобувача – 12,5% 

Група АФ-23М 

- на «відмінно» - 9 здобувачів – 53%; 

- на «добре» - 5 здобувачів – 29% 

- на «задовільно» - 3 здобувача – 18% 

Наведені дані свідчать про те, що рівень якісної успішності відповідають вимогам 

Галузевих стандартів вищої освіти з фінансів, банківської справи та страхування. 

 

Застосування передових форм та методів навчання, знань професійної іноземної мови, 

використання технічних засобів, ПЕОМ, реальних фінансових програм дало можливість 

підготувати майбутніх фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

на відповідному сучасним вимогам рівні. 

З метою подальшого поліпшення процесу підготовки та захисту кваліфікаційних 

магістерських робіт необхідно: 

1) посилити контроль за дотримання здобувачами вищої освіти графіку їх написання; 

2) поширити практику підготовки кваліфікаційних магістерських робіт на підприємствах, в 

т.ч. на замовлення роботодавців та стейкхолдерів; 

3) чітко прописувати в роботі отримані  наукові результати дослідження; 

4) посилити перший розділ кваліфікаційних магістерських робіт (теоретичний) шляхом 

проведення більш детального аналізу наукової літератури. Зокрема: монографій, авторефератів, 

дисертацій з економічних напрямків. 

 

 

Екзаменаційні комісії №58 та № 60 із захисту кваліфікаційного іспиту  за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» працювала з 08 червня 2021 року по 11 червня 2021 

року. Склад комісій затверджений наказом Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна № 0202-1/406 від 02.12.2020 року.  

Захист кваліфікаційного іспиту проводився в дистанцій формі у синхронному режимі із 

забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти. 
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Програма екзамену за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

складена своєчасно i включає в себе: вступ, методичні рекомендації студентам для підготовки до 

екзамену, критерії екзаменаційних оцінок, загальні методичні рекомендації i список літератури з 

кожної  включеної  в екзамен дисципліни, білети до екзамену, а також тести для комп’ютерного 

тестування 

Екзаменаційні білети складені у відповідності з діючими вимогами, тобто: 

- в достатній кількості; 

- завдання в білетах охоплюють yci програмні теми зазначених дисциплін; 

- враховують зміни в практичній діяльності банків; 

- завдання, що наведені в білетах, носять ситуативно-проблемний характер. 

Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітнього ступеня «бакалавр». Студенти в достатньому обсязі 

оволоділи теоретичним матеріалом, мають практичні навички виконання банківських операцій, ïx 

аналізу, навички роботи в оболонці MOODLE, Zoom та у програмному забезпеченні 

BigBlueButton. Можуть аналізувати досліджуваний матеріал, робити висновки та аргументувати 

свою точку зору. 

 

Труднощі виникали при виконанні практичних завдань з дисципліни «Статистика (рівень В 

- Фінансово-банківська статистика», а саме при розрахунках необхідних показників та 

формулюванні ґрунтовних висновків за ними. Деякі студенти допускали помилки в логічному 

обґрунтуванні результатів аналізу практичних завдань з дисципліни «Економічний аналіз (рівень 

С - Аналіз банківської діяльності». За дисциплінами «Банківська система (рівень В - Банківські 

операції» та «Банківська система (рівень С - Банківські операції II» допускались неточності при 

виконанні тестових завдань. Такаож труднощі виникали при складанні ґрунтовних висновків до 

практичних завдань, при розкритті фінансових операцій на фондовому ринку, фінансових послуг з 

цінними паперами. Також слід відмітити, що здобувачі допускають неточності при відповідях на 

тестові завдання та недостатньо обґрунтовують розкриття проблем i перспектив розвитку 

фінансових ситуацій, що виникли у діяльності суб’єктів господарювання. 

Результати комплексного екзамену свідчать, що більшість студентів показали достатній 

рівень теоретичної i практичної підготовки. 

До екзамену було допущено 36 студентів денної форми навчання, та 4 студенти заочної 

форми навчання, успішно здали 40 студентів, в тому числі: 

денна форма навчання: 

на «5» - 11 студентів; 

на «4» - 17 студентів; 

на «3» - 8 студентів. 

заочна форма навчання: 

на «4» - 4 студенти. 

За результатами екзамену якісна успішність денної форми навчання  склала 70% та заочної 

форми навчання – 100%.  Абсолютна успішність склала 100%. 

Підвищення рівня якісної успішності студентів пов’язане з посиленням контролю за 

роботою студентів в період карантину шляхом проведення інтерактивного спілкування. 

Незважаючи на дистанційну форму навчання у зв’язку з карантином, студенти показали достатній 

рівень творчої активності, вміння самостійно мислити, аналізувати наявну інформацію та 

узагальнювати результати аналізу.  

Застосування передових форм та методів, практична спрямованість, використання сучасних 

технічних засобів навчання дало можливість підготувати фахівців на відповідному сучасним 

вимогам рівні та провести екзамен в умовах карантину. 

 

Пропозиції щодо подальшого удосконалення навчального процесу,  

підготовки та проведення екзаменів 

3 метою подальшого поліпшення навчального процесу необхідно продовжити процес 
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удосконалення системи організації самостійного вивчення здобувачами нового нормативного та 

інструктивного матеріалу, активізації тестового контролю знань, а також посилення 

індивідуальної роботи зі здобувачами та організації проведення консультаційних занять, 

орієнтації здобувачів на вирішення виробничих ситуацій на практичних заняттях та в процесі 

самостійної роботи. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ 

Студенти першого курсу освітнього ступеня «магістр» навчалися в масових відкритих 

онлайн курсах на платформі Prometheus (https://prometheus.org.ua). З ініціативи проф. 

Г.М. Азаренкової у рамках навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент ІІ АССА» 8 

студентів через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus вивчали дистанційний 

курс «Фінансовий менеджмент», наданий викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Олексієм 

Геращенком. Всі студенти отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Також 14 

студентів вивчали дистанційний онлайн курс  “Академічна доброчесність”, розміщений на сайті 

Відкритого університету майдану (ВУМ), та отримали відповідний сертифікат, підписаний С. 

Квітом, директором Центру забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-

Могилянська академія», д.філол.наук, PhD, професором НаУКМА. 

Крім навчальних дистанційних курсів, студенти брали участь в онлайн-тренінгах. 

Компания SUPERLUDI (Школа нової економики) надала 7 грантів для використання фінансової 

бізнес-симуляціі, яку успішно опанували представники двох освітніх програм. 

Згідно з Листом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 

17.08.2020 № 0901-11/15 навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап 

проектами», розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів, запроваджено в 

навчальний процес Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» для 

навчання студентів 4 курсу бакалаврату варіативної компоненти «Фінанси» в рамках дисципліни 

«Професійний тренінг» (6 кредитів, залік). 

Викладачами від кафедри, які викладали курс в рамках осіннього семестру 2020 -2021 

н.р. були: д.е.н., професор Г. М. Азаренкова; к.е.н., доцент К. В. Орєхова.  

За результатами вивчення курсу викладачі кафедри та здобувачі отримали сертифікати про 

підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами» (вересень-грудень 2020, 42 години) від YEP – 

мережи академічних стартап інкубаторів. 

В рамках вивчення навчальної дисципліни «Інвестування (рівень В – Проектне 

фінансування)», за ініціативою доцента кафедри Кочорби В.Ю., студенти ІV курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (Варіативний блок «Фінанси») ОП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» 

через платформу масових відкритих он-лайн-курсів Prometheus, що створений Асоціацією 

інвестиційних професіоналів (CFA Society Ukraine), вивчали он-лайн-курс «Основи фінансів та 

інвестицій». За результатами успішного завершення курсу 10 студентів отримали сертифікати. 

Також 3 студенти ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в рамках вивчення дисципліни «Державні фінанси» 

вивчали: 

- он-лайн-курс «Бюджетний процес — основи» (база проекту EdEra), підготовлений в 

межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд 

«Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за 

фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні; 

- он-лайн-курс «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування». 

Курс підготовлено в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який впроваджується Асоціацією міст України; 

- он-лайн-курс «Складання прогнозу місцевих бюджетів: теорія і практичні аспекти», 

наданий проектом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» через 

платформу масових відкритих он-лайн-курсів Prometheus.  

За результатами успішного завершення курсу всі студенти отримали сертифікати. 

https://prometheus.org.ua/
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Після проходження навчальної, виробничої практики 60 % студенти додатково отримали 

сертифікати он-лайн практик від АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УКРСИББАНК». 

Протягом 2 семестру 2020-2021 н.р. вперше були проведені заняття з дисципліни циклу 

практичної підготовки «Професійний бізнес-кейс» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (викладачі: 

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Азаренкова 

Г.М., PhD, старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Оніщенко 

І.О.). 

Курс дисципліни для здобувачів враховував специфіку теоретичних та практичних модулів 

тренінгового курсу "Як запустити кейс-клуб", що був проведений в рамках Проєкту USAID 

"Економічна підтримка Східної України" для викладачів ВНЗ, який заздалегідь пройшла та 

отримала сертифікат старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 

Оніщенко І.О. 

Розв’язання бізнес-кейсів передбачало командну роботу, з якою здобувачі успішно 

впоралися та показали високий рівень фахової підготовки за висунутими заздалегідь критеріями 

оцінювання: обґрунтованість, практичність, креативність, презентація результатів. 

В подальшому планується залучення здобувачів кафедри до кейс-чемпіонатів, а також 

участь в реальних бізнес-кейсах від стейкхолдерів та роботодавців. 

 

В рамках конкурсу «Молоді та здібні», який було проведено26 травня 2021 р. на кафедрі 

банківського бізнесу та фінансових технологій, в рамках I-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 

облікових систем», а саме в рамках засідання круглого столу: «Розвиток компетентностей 

сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти» під керівництвом 

зав. кафедри, д.е.н., проф. Г. М. Азаренкової та к.е.н., ст.викладача Н. Г. Вядрової було 

проведенно анкетування стейкхолдерів освітньо-професійних програм «Банківська справа та 

фінансовий консалтинг» та «Фінансові технології та банківський менеджмент». 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Протягом 2020-2021 навчального року профорієнтаційна робота кафедри банківського 

бізнесу та фінансових технологій (далі – кафедра) проводилась відповідно до Плану роботи 

кафедри та завдань «Каразінського банківського інституту» ХНУ імені В.Н.Каразіна (далі – 

Інститут).   

 На виконання поставлених завдань на навчальний рік, співробітниками кафедри було 

здійснено: 

◙ Особисте відвідування і налагодження співпраці в різних формах з понад 10 навчальними 

закладами середньої освіти і 2 закладами передвищої освіти, в тому числі за межами 

Харківсього регіону (протягом року); 

◙ Посилено роботу по залученню на навчання осіб з окупованих територій і лінії 

розмежування. 

◙ Участь у презентації Інституту в новому статусі в Днях відкритих дверей та  опрацьованння 

отриманих контактів  по результатам реєстрації осіб в заході. 

◙ Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців з фінансів, банківської 

сфери, страхування, юридичних компаній для посилення і поглиблення професійних 

компетенцій здобувачів. 

◙ Підготовлено та проведено комплекс заходів з профорієнтаційної роботи з абітурієнтами в 

межах програми Global Money Week: - фінансово-інтелектуальні ігри та вікторини з метою 

знайомства вищою економічною освітою, формуванням та розвитком життєво необхідних, 

загальних компетентностей через проектну, творчу, та ігрову діяльність; 

◙ Оновлено для здобувачів коледжів і технікумів платформу на сайті «e_Learning для 

банкірів» із сервісом підготовчих курсів до вступу і тестування;  

◙ Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випусниками 1 освітнього ступеню 

щодо продовження навчання на відповідних програмах Інстититу магістерського рівня;  

◙ Оновлення підготовчих дистанційних курсів для вступу бакалаврів до магістратури на 

освітні програми Інституту;  

◙ Оновлення інформаційного ресурсу, призначений для підвищення кваліфікації вчителів з 

технологій та організації дистанційного навчання школярів; 

◙ Розширено напрямки співпраці Інституту в новому статусі з банківськими установами, 

підприємствами, організаціями; 

◙ Контактування з особами по cформованим базам даних  випускників закладів освіти. 

◙ Робота по розповсюдженню інформації про навчальний заклад в новому статусі  і освітні 

програми в соціальних мережах; 

◙ Налагодження індивідуальних контактів з потенційними абітурієнтами  в межах особистих 

зв’язків співробітників. 

Протягом навчального року в межах проведеної діяльності кафедри охоплено понад 500 

абітурієнтів із понад 30 навчальних закладів України. Загалом профорієнтаційну роботу кафедри 

протягом 2020-2021 року було побудовано на принципах, що сприятимуть результативності та 

досягнення кінцевої мети - залученні вступників до навчання на освітні програми Інституту на 

інші спеціальності ХНУ імені В.Н.Каразіна загалом. Профорієнтаційна робота  кафедра 

будувалась з урахуванням інтеграції Інституту до ХНУ імені В.Н.Каразіна як-то структурного 

підрозділу в новому статусі. Суттєво на реалізацію завдань, що визначені перед колективом мала 

роль робота в умовах карантину, що і стало головним викликом. 
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НАУКОВА РОБОТА 

 

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів розвітку 

наукової школи кафедри: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів». 

Протягом року була підготовлена заявка на науково-дослідну тему на замовлення 

Державного бюджету: « Фінансова безпека підприємств оборонно-промислового комплексу: 

оцінювання, моделювання, прогнозування». Тема отримала 73 бала ( прохідний бал склав 75 

балів). На наступний рік планується іі доопрацювання та повторне подання. 

В рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький 

склад кафедри проводить науково-дослідну роботу за напрямками: 

1. Тема кандидатської дисертації: Транспарентність як фактор детінізації фінансових 

потоків України (аспірант: Оніщенко І. О., рік вступу до аспірантури: 2016); 

2. Тема кандидатської дисертації: Управління системою фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання (аспірант: Майборода А. В., рік вступу до аспірантури: 2014); 

3. Тема докторської дисертації: Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних 

підприємств України (докторант: Орєхова К. В., рік вступу до докторантури: 2014); 

В 2020-2021 н.р. відбувся захист 2 кандидатських дисертацій, та дисертаціі Phd: 

  

 

Монографії  
Ознаки по монографіям 

ф Фундаментальна зф Фундаментальна  видана за кордоном 

п Прикладна зп Прикладна видана за кордоном 

р В межах 1/3 робочого часу викладача зр В межах 1/3 робочого часу викладача  видана за 

кордоном 

N 

з/п 

 

Ознака 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва Вихідні дані Об`єм 

Розділи монографій у зарубіжних виданнях менше 5 д.а. 

1  П ННІ 

«КБІ» 

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. 

3,3 

2  П ННІ 

«КБІ» 

Golovko O., 

Oriekhova K., 

Gubenko O. 

Financial 

mechanism of 

activity credit 

unions 

Pandemic Economic Crisis: Changes and New 

Challenges to Society: Scientific monograph edited 

by M. Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, 

Business and Entrepreneurship (Sofia, Bulgaria) 

2020. 316 p. P. 247-253. URL: 

https://zenodo.org/record/4396028#.YFHaGrjW1uU. 

1,0 

 

Статті  

Ознака , де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science),  I (в виданнях, що мають Імпакт-фактор)   

або без ознаки 

N 

з/п 

 

Факультет 

/ 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Озна

ка: 
S/ 

WS/ 

I 

Статті у вітчизняних виданнях 

1 : ННІ «КБІ» Вядрова І. М. 

Пасічник І. В. 

Морозова Н. Л. 

Забезпечення кадрової 

безпеки комерційного 

банку: формування і вибір 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики : зб. наук. пр. 

Том 2, № 33 

(2020), С. 4-

14 

WS 

https://zenodo.org/record/4396028#.YFHaGrjW1uU
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Новікова Т. В. 

В’язовий С. М 

сценаріїв управління Х.:ХННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

2  ННІ «КБІ» Азаренкова 

Г.М. 

Антикорупційна 

ефективність у публічних 

закупівлях 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики: зб. наук. пр. Х.: 

ХННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Том 2, № 33 

(2020), С. 66-

73 

WS 

3  ННІ «КБІ» Azarenkova O., 

Golovko K., 

Oriekhova N., 

Hnyp Sv. 

Attracting overseas 

investment in enterprises 

economic activity 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії і 

практики 

2020. Том 4 

№ 35. С. 129-

136. URl: 

https://fkd.ubs

.edu.ua/index.

php/fkd/articl

e/view/3144/3

074. 

WS 

4  ННІ «КБІ» Погореленко 

Н. П. 

Механізм забезпечення 

фінансової стабільності 

банківської системи України 

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики : зб. наук. пр. Х.: 

ХННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Том 2, № 33 

(2020), С. 37-

47 

WS 

5  ННІ «КБІ» Pohorelenko N. Macroeconomic determinants 

of ensuring financial stability 

of the banking system of 

Ukraine  

Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики : зб. наук. пр. Х.: 

ХННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

2020. Vol. 4, 

№ 35. P. 18-

27 

WS 

6  ННІ «КБІ» Pohorelenko N. Comparative Analisys of 

Factors Non-Performing Loan 

in Ukraine and India 

TEM Journal Volume 9, 

Issue 4, Pages 

1535‐1542 

November 

2020. URL: 

http://www.te

mjournal.com/

content/94/TE

MJournalNov

ember2020_1

535_1542.pdf 

WS, 

Sco- 

pus 

7  ННІ «КБІ» Азаренкова 

Г. М. 

Фінансова стратегія 

антикризового управління 

суб’єктом підприємництва в 

сучасних умовах 

функціонування. 

Науковий журнал «Бізнес-

Информ» 

2020. №12. C. 

465-470. 

URL: 

https://doi.org

/10.32983/222

2-4459-2020-

12-465-470 

 

8  ННІ «КБІ» Галич Р. В., 

Рябоконь К. 

Правовий захист суб’єктів 

господарювання від 

неправомірних дій 

фіскальних органів 

Електронне наукове фахове 

видання «Юридичний 

науковий електронний 

журнал» 

№ 9, 2020. 

URL: 

http://www.ls

ej.org.ua/inde

x.php/arkhiv-

nomeriv?id=1

31 

 

9  ННІ «КБІ» Головко О. Г. Використання кластерного 

аналізу для визначення 

рівня фінансової стійкості 

підприємств 

Міжнародний науково - 

практичний журнал 

«Фінансовий простір 

№ 3, 2020, 

С. 8-18 

 

10  ННІ «КБІ» Кочорба В. Ю. Аналіз сучасного стану 

банківської системи України 

та вплив показників, що 

характеризують загальну 

ліквідність та фінансову 

стійкість. 

Науково-практичний журнал 

«Економічні студії» 

Випуск 

4 (30), 

грудень, 2020 

 

11  ННІ «КБІ» Орєхова К. В. Залучення іноземних 

інвестицій в умовах 

пандемії 

Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука»  

№ 9, 2020. 

https://doi.org

/10.25313/252

 

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3144/3074
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1535_1542.pdf
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270
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0-2294-2020-

9-6270 

12  ННІ «КБІ» Пасічник І. В. Діяльність центрального 

банку в умовах пандемії 

Науковий журнал «Бізнес-

Інформ» 

2020. № 6. 

С. 245-251. 

 

13  ННІ «КБІ» Bitner I., 

Sysoiev D. 

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 

 

14  ННІ «КБІ» Самородов 

Б. В. 

Оцінка функціонування 

ринку цінних паперів 

України в умовах 

глобалізації  

Наукові записки 

Національного університету 

«Острозька академія». Серія 

«Економіка» 

2020. № 16 

(44). С. 174-

183. 

 

15  ННІ «КБІ» Погореленко 

Н. П., 

Юрченко 

А. Ю. 

Оцінка процесів управління 

кредитним портфелем АТ 

КБ «Приватбанк» 

Науковий журнал «Бізнес-

Информ» 

2020. №10. С. 

325-332. 

URL: 

http://www.bu

siness-

inform.net/arti

cle/?year=202

0&abstract=2

020_10_0_32

5_332 

 

16  ННІ «КБІ» Погореленко 

Н. П., 

Коваль В. О. 

Кредитування малого та 

середнього бізнесу: аналіз 

діючих умов та підходи до 

підвищення ефективності 

його державної підтримки 

Вісник Одеського 

національного університету. 

Серія: Економіка 

2021. №1. 

С. 218-233 

 

З них:  Статті у Вісниках ХНУ 

1        

 

N 

з/п 

 

Факультет / 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-ост.  

стор. роботи) 

Ознака: 
S/ 

WS/ 

I 

Статті у зарубіжних виданнях 

З них Статті у зарубіжних та вітчизняних виданнях зі студентами 

1  НІ «КБІ» Галич Р. В. 

Рябоконь К. 

Правовий захист суб’єктів 

господарювання від 

неправомірних дій 

фіскальних органів 

Електронне наукове фахове 

видання «Юридичний 

науковий електронний журнал» 

№ 9, 2020 

http://www.lsej

.org.ua/index.p

hp/arkhiv-

nomeriv?id=13

1 

 

Статті у вітчизняних виданнях, подані до друку 

1  ННІ «КБІ» Волохата В. Є. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

банківських інновацій в 

контексті підвищення 

якості обслуговування 

клієнтів 

Науковий журнал «Бізнес-

Інформ» 

№ 4, 2021  

2  ННІ «КБІ» Бітнер І. В., 

Вязовий С. М. 

Аналіз стану та 

перспективи розвитку 

банківських послуг 

українських банків в 

умовах сучасних 

економічних реалій 

Журнал «Регіональна 

економіка та управління» 

№  1 

(31)березень 

2021 року 

 

З них Статті у Віснику ХНУ, що подані до друку 

1  ННІ «КБІ» Кочорба В. Ю., 

Коваль Н. А. 

Дослідження сучасного 

стану кредитного портфелю 

банків України та 

Збірник наукових праць: 

«Фінансово-кредитні системи: 

перспективи розвитку» 

2021  

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6270
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_10_0_325_332
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ефективність його 

управління 

Статті у зарубіжних виданнях, подані до друку 

1        

2        

З них Статті у зарубіжних та вітчизняних виданнях зі студентами подані до друку 

1        

 

Тези 

Ознака, де опублікована робота:  S/WS/I/-  

S (в SKOPUS), WS (Web of Science), I (в виданнях, що мають імпакт-фактор)  

 або без ознаки 

N 

з/п 

 

Факультет 

/ 

науковий 

підрозділ 

Автори: 

(ПІБ) 
Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-ост.  стор. 

роботи) 

Озна

ка: 

S/ 

WS/ 

I 

Тези у вітчизняних виданнях 

1 ННІ «КБІ» Азаренкова 

Г М.,  

Налбат Ю.Є. 

Методики 

рейтингової оцінки 

діяльності банків 

Проблеми та перспективи 

розвитку фінансово-кредитної 
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практичної конференції 

молодих учених та 

студентів, квітень 2021 

року. Харків. URL: 

http://kbi.karazin.ua/mizhna

rodna-naukovo-praktichna-

konferenciya-molodix-

uchenix-i-studentiv/. 

http://kbi.karazin.ua

/mizhnarodna-

naukovo-

praktichna-

konferenciya-

molodix-uchenix-i-

studentiv/. 
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http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/
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Захист дисертацій доктора філософії (кандидатських) працівниками університету 

N 

з/п 

Прізвище 

(ПІБ) 

Тема дисертації Спеціальність 

 

Шифр 

спецрада 

захисту 

Дата захисту 

1 Оніщенко І.О. Транспарентність як фактор 

детінізації фінансових потоків 

України 

072 – фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

ДФ 26.883.003 

Університету 

банківської 

справи 

20.10.2020 

2 Майборода А. В. Управління системою 

забезпечення фінансової безпеки 

суб’єктів господарювання 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Д 26.883.01 

Університету 

банківської 

справи 

26.02.2021 

3 Вядрова Н.Г. Формування фінансової 

стратегіїяк напрям підвищення 

конкурентоспроможності банку 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Д79.051.01 10.10.2021 

 

Захист дисертацій доктора філософії (кандидатських) працівниками університету, працівниками сторонніх 

організацій в університеті 

N 

з/п 

Прізвище 

(ПІБ) 

Тема дисертації Спеціальність 

 

Шифр 

спецрада 

захисту 

Дата 

захисту 

1  

Семенцов Р. В. 

Діагностика фінансового стану 

банку: ефективна реалізація 

функцій аналізу, планування та 

прогнозування 

08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Д 26.883.01 

Університету 

банківської 

справи 

Грудень 

2020 

 

Міжнародні гранти, заявки на які подано підрозділом факультету, а також ті, які були отримані у звітному році 

та реалізуються протягом звітного періоду 

N  

з/п 

Факультет Напрямок 

співпраці 

 

Партнер  

 

НАЗВА ПРОЕКТУ 

ПРОГРАМИ 

Термін  

виконання 

Обсяги 

фінансування (якою 

стороною) 

Виконавці  

з обох 

 сторін  

        

 

У разі наявності додати відомості про отримані премії та патенти працівниками 

відповідного підрозділу факультету.  

Патенти (п), заявки (з), позитивні рішення (пр) 

N 

з/

п 

Ознака 

П/З/ПР 

Факультет / 

 науковий 

підрозділ 

Назва 

Автори: 

прізвище, ім.`я, 

по-батькові 

Власник: 

(автори, ХНУ 

імені В.Н. 

Каразіна, інша 

організація) 

Вихідні дані 

1  

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

ННІ “КБІ”   Науковий твір «Оцінка 

функціонування ринку 

цінних паперів України 

в умовах глобалізації» 

Самородов Б.В. 

Житар М.О.  
Самородов Б.В. 

Житар М.О. 

№ 99610 від 11.09.2020 

Міністерство розвитку 

економіки,  торгівлі та 

сільського господарства  

2  Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

ННІ “КБІ”   Стаття «Methodical 

approach to the 

quantification of 

enterprise financial 

security level» 

Самородов Б.В. 

Житар М.О.  

Сосновська О.О. 

Ананьєва Ю.В. 

Самородов Б.В. 

Житар М.О.  

Сосновська О.О. 

Ананьєва Ю.В. 

№ 99354 від 31.08.2020 

Міністерство розвитку 

економіки,  торгівлі та 

сільського господарства  

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ, ВІДГУКИ НА 

АВТОРЕФЕРАТИ, ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
 

У 2020-2021 н.р. викладачами кафедри виконано опанування 5 дисертацій, з них:  

1 дисертація, подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 

4 дисертації, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – 
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фінанси, банківська справа та страхування. 

Написано 12 відгуків на автореферати дисертацій за спеціальностями: 08.00.08 – фінанси, гроші та 

кредит та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Представлено рецензування 2 монографій, 2 навчальних посібників та 1 освітньо-наукову 

програму. 

 
ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ 

1. Азаренкова Г. М. Опанування дисертації (в якості рецензента) на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування 

Тіщенко Є. О., тема дисертації: «Управління ризиками проектного фінансування в Україні» 

(липень 2020 року). 

2. Азаренкова Г. М. Опанування дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит Благуна І. І., тема 

дисертації: «Стійкість банківської системи України в умовах турбулентності фінансового ринку» 

(березень 2021 року). 

3. Азаренкова Г. М. Опанування дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кредит Зленко Н. В., тема дисертації: «Формування фінансового механізму 

антикризового управління суб’єктом підприємництва» (березень 2021 року). 

4. Головко О. Г. Опанування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування Ювженко Н.М., тема дисертації: 

«Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України» (лютий 2021 р.). 

5. Орєхова К. В. Опанування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування Гушло Юлії Юріївни, тема 

дисертації «Науково-методичні засади стратегічного управління фінансами банку в умовах 

невизначеності» (червень 2021 року). 

 

ВІДГУКИ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

Відгуки на автореферати: 

1. дисертації Дудченко В. Ю. на тему: «Розвиток методології забезпечення незалежності 

центральних банків», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г.М.). 

2. дисертації Свистуна А. О.  на тему «Державні банки розвитку: світовий досвід та 

перспектива для України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г. М.). 

3. дисертації Алексіна Г. О. на тему: «Фінансова стратегія підприємств в умовах 

економічної невизначеності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г. М.). 

4. дисертації Прокопчук О. Т. на тему: «Агростраховий ринок України в умовах 

трансформаційних процесів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г. М.). 

5. дисертації Мартиненко В. В. на тему: «Модернізація фіскальної політики України в 

умовах фінансової децентралізації», представленої на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г. М.). 
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6. дисертації Лаврика В. В. на тему «Фінансове забезпечення житлово-комунального 

господарства територіальних громад в умовах децентралізації», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

(Азаренкова Г.М.). 

7. дисертації Гамової О. В. на тему «Стратегічні вектори управління 

конкурентоспроможністю підприємств машинобудування», представленої на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) (Азаренкова Г.М.). 

8. дисертації Корнилюка Р. В. на тему: «Системний ризик у банківській діяльності», 

представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 

– «гроші, фінанси і кредит»(Азаренкова Г.М.). 

9. дисертації Гельман В. М. за темою «Забезпечення ефективності управління кадровим 

ресурсом підприємств машинобудування», представлену на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) (Азаренкова Г.М.) 

10. дисертації Кузніченко Я.М. на тему «Пруденціне регулювання достатності капіталу банку», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г.М.). 

11. дисертації Подмарьова О.Ю. на тему «Податкове регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г.М.). 

12. дисертації Олейнікової Л.Г. на тему «Формування конкурентоспроможних систем 

оподаткування» поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Азаренкова Г.М.). 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ МОНОГРАФІЙ 

1. на монографію «Інноваційно-інвестиційні та екологічні аспекти сталого розвитку 

економіки України» за загальною редакцією Череп А. В., Бабміндри Д. І., Корінного С. О. 

(Азаренкова Г. М.). 

2. на колективну монографію «Регіональні аспекти митно-податкової політики» (за загальною 

редакцією д.е.н., проф. Іванова Ю. Б.) (Азаренкова Г. М.). 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ: 

1. на навчальний посібник з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти галузей 

знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування» освітнього ступеню 

«бакалавр»  усіх форм навчання доц. Волкової В. В., доц. Волкової Н. І. (Азаренкова Г.М.). 

2. на навчальний посібник Журавльової І. В. «Основи наукових досліджень» (Азаренкова Г. 

М.). 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

1.  на освітньо-наукову програму «Фінанси і кредит» підготовки здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 
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КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

РОЗРОБОК, ЯКІ ВИКОНУВАТИМУТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 
У листопаді 2020 року кафедра приймала участь у конкурсному відборі проектів наукових 

досліджень і розробок, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету: 

─ Секція «Економіка». 

─ Напрями секції: 2. Кількісні методи в економіці; 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит. 

─ Назва проекту: Фінансова безпека підприємств оборонно-промислового комплексу: 

оцінювання, моделювання, прогнозування. 

─ Автори проекту: Азаренкова Г.М., Орєхова К. В., Самородов Б. В., Головко О. Г., 

Мірошник О. Ю., Оніщенко І. О., Майборода А. В. 

Однак, в процесі експертизи експертами виявлені певні зауваження. Тому у 2021-2022 н.р. 

плануємо усунути виявлені зауваження та подати удосконалений проект знову. 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

В табл. представлено динаміку студентських наукових робіт на Всеукраїнському конкурсі. 

 

Студентські наукові роботи на Всеукраїнському конкурсі 

 
Університетський етап І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

2020/2021 н.р.: 

Всього 18 наукових 

студентських робіт 

Диплом І ступеня – 9  

Диплом ІІ ступеня – 5 

Диплом ІІІ ступеня – 4  

Грамота – 0 

 

Університетський етап І туру  

Всеукраїнського конкурсу 

2019/2020 н.р.: 

Всього 29 наукових студентських 

робіт 

Диплом І ступеня – 10  

Диплом ІІ ступеня – 16  

Диплом ІІІ ступеня – 3  

Грамота – 0 

 

Університетський етап І туру  

Всеукраїнського конкурсу 2018/2019 н.р.: 

Всього 51 наукова студентська робота 

Диплом І ступеня – 16  

Диплом ІІ ступеня – 18  

Диплом ІІІ ступеня – 14  

Грамота – 3  

 

Питома вага учасників ІІ туру   

-     90% 

Питома вага учасників ІІ туру   -     

90% 

Питома вага учасників ІІ туру   -     67% 

Всеукраїнський тур 

2020/2021 н.р. 

Всього 18 наукових 

студентських робіт (30 

учасників) 

Диплом І ступеня –  1 

Диплом ІІ ступеня – 2 

Диплом ІІІ ступеня – 5 

(всього 6 наукових робіт 

здобули перемогу) 

    

Грамота – 0 

Без результату – 24 наукові 

роботи  

Участь у Конкурсі за 

напрямом «Міжнародні 

економічні відносини»  

відбудеться у червні 

Всеукраїнський тур 2019/2020 н.р. 

Всього 26 наукових студентських 

робіт (36 учасників) 

Диплом І ступеня –  3  

Диплом ІІ ступеня – 3    

Диплом ІІІ ступеня – 4  

(всього 7 наукових робіт здобули 

перемогу) 

    

Грамота – 4 

Без результату –18 наукові роботи  

Участь у Конкурсі за напрямом 

«Міжнародні економічні 

відносини»  перенесено на період 

після закінчення карантину 

Всеукраїнський тур 2018/2019 н.р. 

Всього 34 наукових студентських робіт (49 

учасників) 

Диплом І ступеня –  1  

Диплом ІІ ступеня – 2   

Диплом ІІІ ступеня – 10   

(всього 10 наукових робіт здобули перемогу) 

 

Грамота – 6 

Без результату – 22 наукових роботи 
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На протязі 2020-2021 н.р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей одержано 8 перемог, а саме: 

І. Економіка бізнесу (1 особа) 

21 квітня 2021 р. в Поліському національному університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації 

«Економіка бізнесу». 

На конкурс було подано 180 студентських наукових робіт від 238 студентів із 72 закладів 

вищої освіти. У підсумковій конференції було представлено 19 студентських робіт. Галузева 

конкурсна комісія була представлена 22 науковцями з провідних закладів вищої освіти України. 

ННІ «Каразінський банківський інститут» представляв магістр освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» Омеляненко Д. О. (група АФ-11М) з 

науковою роботою «Управління фінансовою стійкістю підприємства як складова забезпечення 

його ефективної діяльності» під багаторічним керівництвом к.е.н., доцента, доцента кафедри 

банківського бізнесу та фінансових технологій Головко О. Г. 

За результатами захисту Омеляненко Д. О. нагороджено Дипломом ІІ ступеня. 

 

ІІ. Фінансова безпека (1 особа) 

22 квітня 2021 р. в Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет 

банківської справи» відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Фінансова безпека». 

ННІ «Каразінський банківський інститут» представляв магістр освітньої програми 

«Банківська справа та фінансовий консалтинг» Данілець Д. О. (АФ-31Б-ІІ) з науковою роботою 

«Вплив фіскальної стабільності на бюджетну безпеку держави» під багаторічним керівництвом 

к.ю.н., доцента, доцента кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Галича Р. В. 

За результатами захисту Данілець Д. О. нагороджено Дипломом ІІІ ступеня. 

 

ІІІ. Управління у сфері економічної конкуренції (2 особи) 

21 квітня 2021 р. в Полтавській державній аграрній академії відбувся ІІ тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі 

спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції». 

До участі було подано 118 студентських наукових робіт, авторами яких стали 192 студента 

із 47 закладів вищої освіти України. На підставі рецензування галузевою конкурсною комісією та 

захисту наукова робота Кирко А. Ю. (АФ-11М) та Притико А. Р. (АФ-41Б-ІІ) на тему: 

«Ефективне управління підприємством на засадах фінансового контролінгу» посіла ІІІ місце 

(науковий керівник: к.е.н., доц., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 

Головко О. Г.) 

 

IV. Економіка підприємства (1 особа) 

15-16 квітня 2021 року на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства». 

До участі було представлено 95 студентських наукових робіт. На підставі рецензування 

галузевою конкурсною комісією та захисту наукового дослідження «Методи оптимізації грошових 

потоків та їх удосконалення на підприємстві» Остапенко О. В. (АФ-11М), яка навчається в 

магістратурі ННІ «Каразінський банківський інститут» за освітньою програмою «Фінансові 

технології та банківський менеджмент» (науковий керівник: к.е.н., доц., доцент кафедри 

банківського бізнесу та фінансових технологій Головко О. Г.) нагороджена дипломом ІІ 

ступеня. 
 

V. Автомобільний транспорт (2 особи) 
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15 квітня 2021 р. відбувся ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного 

транспорту». 

До участі в Конкурсі було представлено 62 наукові роботи. У підсумковій конференції було 

представлено 19 студентських робіт. Представлені на конкурс роботи відрізнялися оригінальним 

творчим підходом, високим рівнем теоретичного обґрунтування та містили практичні 

рекомендації, впроваджені у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших 

установ та організацій. Галузева конкурсна комісія була представлена 16 науковцями з провідних 

закладів вищої освіти України. 

ННІ «Каразінський банківський інститут» з науковою роботою «Формування системи 

антикризового управління підприємством» гідно представляли такі студенти (науковий керівник: 

к.е.н., доц., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Головко О. Г.): 

Омеляненко Д. О. (група АФ-11М), магістр освітньої програми «Фінансові технології та 

банківський менеджмент»; 

Притико А. Р. (АФ-41Б-ІІ), бакалавр освітньої програми «Банківська справа та фінансовий 

консалтинг». 

За результатми захисту Омеляненко Д. О. та Притико А. Р. нагороджено дипломами ІІІ 

ступеня. 

 

VI. Банківська справа (1 особа) 

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Каразінський БІ щиро вітає усіх 

причетних з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Банківська справа», науково-практична відеоконференція якого відбулася  

 

09 квітня 2021 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, в ННІ 

«Каразінський банківський інститут» (на платформі ZOOM) відбувся ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації 

«Банківська справа». 

 

Наукова робота за темою: «Оцінка кредитоспроможності позичальника для бланкового та 

проектного кредитування» Коваля В. О. (група АФ-12М, здобувач другого (магістерського рівня) 

за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент», 

науковий керівник: д.е.н., професор Погореленко Н. П.) зайняла І місце серед робіт фіналістів – 

представників 15 закладів вищої освіти України. 

 

Міжнародний конкурс «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку» 
 

03.06.2021 відбувся ІІ тур IX Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». 

 

У ІІ турі конкурсу прийняли участь 15 наукових робіт здобувачів, які претендували на 

нагородження. Представлені на конкурс наукові роботи відрізнялися оригінальністю наукових 

підходів, високим рівнем теоретичного обґрунтування та практичними рекомендаціями, 

впровадженням результатів дослідження у діяльність фінансових установ, підприємств, органів 

управління, а також апробацією на Міжнародних науково-практичних конференціях та 

публікаціями у фахових виданням. 

 

В програмі Zoom, в режимі online велась жива дискусія, висловлювались питання, надавались 

висновки та пропозиції щодо розвитку кредитно-банківської системи в сучасних умовах. 

 

ННІ «Каразінський банківський інститут», кафедру банківського бізнесу та фінансових 

технологій представили дві наукові роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
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освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський 

менеджмент»: 

1. Наукова робота на тему: «Стратегія формування ефективної кредитної політики банку в 

сучасних умовах» Коваль Н. А. (науковий керівник: к.е.н., доцент Кочорба В. Ю.) 

нагороджена Дипломом ІІІ ступеня; 

2. Наукова робота на тему: «Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування в 

Україні» Остапенко О. В., Кирко А. Ю. (науковий керівник: к.е.н., доцент Орєхова К. В.) 

визначена особливою відзнакою. 

 

Міжнародний фінансовий конкурс «Finance challenge 2021» 

 

01.06.2021 команда кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій «Financial club» 

(Горбунова Ю.С., Пішта А.І. – АФ-21 Б, Данілець Д. О., Бородіна Є. О. (АФ-31 Б-ІІ) прийняла 

участь у І етапі міжнародного фінансового конкурсу «Finance challenge 2021». 

 

Тренер: к.е.н., доцент Кочорба В. Ю., к.е.н., доцент Орєхова К. В. 

 

Конкурс відбувався в 2 етапи. І-ий етап включав три комплексних завдання. Перше завдання 

визначало основні концепції управління капіталом та інвестиційним портфелем. 

Друге завдання охоплювало основні положення фінансів суб’єктів господарювання. 

Третє завдання спрямоване на фінансове моделювання руху фінансових потоків суб’єктів 

господарювання. Розв’язання цього завдання визвало труднощі у учасників, оскільки не входило в 

освітньо-професійну програму «Банківська справа та фінансовий консалтинг» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Зважаючи на це, учасники не пройшли до ІІ етапу міжнародного фінансового конкурсу «Finance 

challenge 2021». 

 

Однак, учасники конкурси відчули драйв, розширення горизонтів вивчення дисциплін циклу 

професійної підготовки та вибіркової компоненти, командну роботу та виявили бажання прийняти 

активну участь у Міжнародному фінансовому конкурсі «Finance challenge 2022». 

 

 

Конкурс «Кращий за професією» 

15 грудня 2020 року в ННІ «Каразінський банківський інститут» під керівництвом зав. 

кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф. Азаренкової Г. М. та доцента 

кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Орєхової К.В., к.е.н., доц. відбувся 

конкурс «Кращий за професією» в межах фінального пітч-деку стартапів в рамках пілотного 

проекту мережі академічних стартап-інкубаторів YEP – Young Entertainment Professionals 

«Підприємницький університет». 

У конкурсі «Кращий за професією» прийняли участь 8 команд із 20 студентів, які 

прослухали курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» (АФ-41-Б-ІІ та 

АФ-24-Б-ІІ) та навчаються за програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг»: 

1. Дитячий інклюзивний розвиваючий центр «Kapitoshka» (Сухоребра М, Франчук І., 

Шакура Д.); 

2. Кафе здорового харчування «Belly festival» (Кухар Д., Ліченко І., Чумачок Д.); 

3. Торгівельний магазин «SocFood/Social Food» (Харченко В., Лимар Є.); 

4. Виробництво по переробці жахливих продуктів «LA Product» (Коломієць А., Удовенко 

Є.); 

5. Зооготель «Kirusha_LAND» (Троян Д., Притико А., Шацька Н.); 

6. Дитяча школа мистецтв «Art life» (Мозговська А., Фоміна В., Демиденко М.); 

7. Весільне агентство «HAPPY BRIDE» (Тертична Я., Власова В.); 
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8. Клінінгова компанія «Чисте рішення» (Попова Д., Вєтрова М.). 

Для розширення досвіду та практичних компетентностей фаундерів початківцям до 

конкурсу «Кращий за професією» залучені успішні підприємці-випускники інституту та ІТ-

спеціалісти: Коломієць Р. О., Майборода А. В., Стяглик Н. І., Макарова Г. В. 

За результатами оцінювання журі, призові міста посіли такі команди: 

1. Зооготель «Kirusha_LAND» (Троян Д., Притико А., Шацька Н.); 

2. Виробництво по переробці жахливих продуктів «LA Product» (Коломієць А., Удовенко 

Є.); 

3. Дитячий інклюзивний розвиваючий центр «Kapitoshka» (Сухоребра М, Франчук І., 

Шакура Д.). 

 

Конкурс «Молоді та здібні» 

26 травня 2021 р. на кафедрі банківського бізнесу та фінансових технологій, в рамках I-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем», а саме в рамках засідання круглого столу: 

«Розвиток компетентностей сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої 

економічної освіти» під керівництвом зав. кафедри, д.е.н., проф. Г. М. Азаренкова та к.е.н., 

ст.викладача Н. Г. Вядрова. відбувся фінальний турнір конкурсу «Молоді та здібні». 

Концепція конкурсу «Молоді та здібні» мала на меті – розкриття вміння проходити шлях 

від народження банківської бізнес-ідеї до її практичного втілення, показати вміння працювати в 

команді, врахувати досвід банкірів-практиків у своїй майбутній професії та продемонструвати 

роботодавцям набуті компетентності. 

Проєкт конкурсу вміщував такі складові як: 

─ актуальність і сутність обраного продукту для банку; 

─ аналіз внутрішніх та зовнішніх умов діяльності банку з точки зору можливості 

впровадження продукту;  

─ обґрунтування доцільності впровадження запропонованого продукту та розрахунок 

його економічної ефективності; 

─ шляхи просування продукту на ринок; 

─ прикладне використання економіко-математичної моделі при обґрунтуванні 

доцільності впровадження запропонованого продукту (з відповідними математичними 

розрахунками). 

До складу журі були запрошені: 

Б. В. Самородов – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту «Каразінський 

банківський інститут» Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна; 

Николай Медведев – заступник начальника Північно- Східного регіонального 

департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» випускник нашого інституту; 

Галина Галушко – керівник корпоративного центра Східного макрорегіону АБ 

«Південний», випускник нашого інституту; 

Артём Титарь – керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» Харківська філія; 

Алексей Калинин – директор відділення АТ КБ «Приватбанк» м.Харків, випускник нашого 

інституту; 

Г. М. Азаренкова – д.е.н., професор, зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій; 

Р. В. Галич – к.ю.н., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій. 

Н. Г. Вядрова - к.е.н., старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій. 

У заключній частині конкурсу проведено інтерактивне анкетування «Портрет сучасного 

банківського працівника», до якого долучились усі присутні та окреслили основні знання, вміння 
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та особисті якості, якими має володіти працівник банку, а також сформували портрет сучасного 

банківського фахівця (результати містяться на фото). 

Переможцями конкурсу стали: 

1 місце – команда «Gplay», група АФ-31-Б-1; 

2 місце – команда «Medicard» група АФ- 41-1; 

3 місце – команда «Термінал для обміну валюти» група АФ-31-Б-2. 

 

Конкурс на кращу студентську наукову роботу за напрямами: 

«Фінанси підприємств», «Банківська справа» 

№ Напрям Керівник Студент Назва наукової роботи 

1 
Фінанси 

підприємств 

Головко О. Г. 

І місце 

Пішта 

Анатолій 

Ігорович 

(АФ-21Б) 

Фінансова стійкість 

підприємства та шляхи її 

забезпечення 

Гнип Н. О. 

ІІ місце 

Горбунова 

Юлія Сергіївна 

(АФ-21Б) 

Оцінка фінансового стану 

підприємств та його 

покращення 

Гнип Н. О. 

ІІ місце 

Кононович 

Анна 

Миколаївна 

(АФ-21Б) 

Проблеми кредитування 

суб’єктів малого 

підприємництва 

Головко О. Г. 

ІІІ місце 

Олійник Ірина 

Віталіївна 

(АФ-21Б) 

Фінансова оцінка 

кредитоспроможності 

підприємства-позичальника 

Головко О. Г. 

ІІІ місце 

Цимбал 

Владислав 

Романович 

(АФ-21Б) 

Методи оцінки фінансової 

стабільності підприємства та 

напрями їх удосконалення 

Гнип Н. О. 

ІІІ місце 

Водолазська 

Ірина Сергіївна 

(АФ-21Б) 

Бізнес-план як складова 

фінансового планування 

підприємств 

2 
Банківська 

справа 

Погореленко Н. П. 

І місце 

Михайлюк 

Олексій 

Андрійович 

(АФ-11Б) 

Організація банківської 

діяльності та організаційна 

структура банків 

Погореленко Н. П. 

ІІ місце 

Пелих 

Олександра 

Сергіївна 

(АФ-11Б) 

Роль банківської системи у 

стимулюванні економічного 

розвитку країни 

Погореленко Н. П. 

ІІ місце 

Марцун Ганна 

Анатоліївна 

(АФ-11Б) 

Роль банківської системи у 

стимулюванні економічного 

розвитку країни 

Погореленко Н. П. 

ІІІ місце 

Бондарь Юлія 

Ігорівна 

Національний банк України 

та його роль у забезпеченні 

фінансової стабільності 

Погореленко Н. П. 

ІІІ місце 

Бабенко Тетяна 

Сергіївна 

Вклади та депозити банків як 

головне джерело банківських 

ресурсів 
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№ Напрям Керівник Студент Назва наукової роботи 

Погореленко Н. П. 

ІІІ місце 

Кузьміна 

Валерія 

Дмитрівна 

Центральний банк: 

призначення, статус та 

основи організації 

 
 

Науковий клуб «Financial and banking life» 

Відповідно до плану роботи студентського наукового клубу у 2020-2021 н.р. проведено 

сумісні робочі засідання та виконано ряд завдань, а саме: 

- Оновлено склад членів клубу за результатами роботи та поповнено його здобувачами 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр». Керівником клубу обрано студент 3 курсу групи АФ -31 Б 

Володимир Паншин. 

- Прозвітовано членами клубу про результати організаційної та науково-дослідної роботи: 

написання науково-дослідних робіт студентів для участі в конкурсах різного рівня; участь у 

науково-практичних конференціях; написання сумісних статей. 

- Проведено заходи з фінансової грамотності в межах Global Money Week. 

- Прийнято участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і 

студентів «Наукові дослідження молоді з проблем европейської інтеграції» (відповідна 

секція). 

- 18 грудня 2020 р. разом зі студентами Харківського коледжу текстилю та дизайну 

підготовлено та проведено конкурс 1 тур конкурсу «Молоді та здібні», де були 

представлені інноваційні банківські продукти «Термінал для обміну валюти» та 

«Уннікальне доповнення для гравців кіберспорту в банківській сфері». 

- Підготовлено та проведено кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу. 

- Продовжено співпрацю з клубом випускників.  

- Проведено підсумкове засідання студентського наукового клубу «Financial and banking 

life», визначено позиції у рейтингу кращих студентів з наукової роботи за підсумками 

діяльності в навчальному році, складено перспективний плану роботи клубу. 
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Звіт про засідання наукових семінарів 

 

За 2020-2021 н.р. проведено 8 наукових семінарів. На них обговорювалися такі проблемні 

питання: 

Дата Проблемні питання 

02.09.2020 

Обговорення основних напрямів наукової роботи кафедри на 2020-

2021 н.р., а саме розгляд: 

─ плану наукової діяльності викладачів кафедри; 

─ плану наукової діяльності студентського наукового товариства 

«Financial and banking life»; 

─ плану підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт; 

─ план роботи наукового семінару кафедри. 

27.11.2020 

Розгляд сценарію та завдань до конкурсів «Кращий за професією» та 

«Молоді та здібні», поглиблення наукової складової у конкурсних 

роботах студентської молоді. 

27.12.2020 

Обговорення стану підготовки студентів до конкурсів наукових робіт 

(Інститутського конкурсу наукових робіт – І-ого етапу І-го туру та 

Університетського конкурсу – ІІ-ого етапу І-го туру). 

31.01.2021 
Обговорення стану підготовки студентів до участі у Міжнародних, 

Всеукраїнських та Регіональних конкурсах наукових робіт (ІІ тур). 

27.02.2021 

Обговорення проміжних результатів наукової діяльності викладачів 

щодо підготовки наукових статей, тез доповідей, колективних 

монографій. 

12.03.2021 

Про стан підготовки студентських наукових робіт до студентської 

науково-практичної конференції на базі інституту та кафедрального 

конкурсу: «Краща студентська наукова робота» в рамках Тижня науки. 

29.04.2021 Стан наповнення репозитарію 

25.05.2021 

Обговорення річних звітів: 

- про виконання наукової роботи викладачів кафедри і публікації 

наукових статей, тезисів, монографій за рік; 

- про результати діяльності студентського наукового товариства 

«Financial and banking life»; 

- про результати участі у Міжнародних, Всеукраїнських та 

Регіональних конкурсах наукових робіт. 

 



 58 

Проведення наукових семінарів сприяло розвитку наукової діяльності викладачів кафедри 

на протязі 2020-2021 н.р. Це підтверджується показниками, представленими в табл. 

 

Таблиця 

Показники розвитку наукової діяльності за 2020-2021 н.р. 

Показник 

Кількість, од. 

Показник 

Кількість, од. 

2018/2019 2019/2020 
2020/ 

2021 

2018/20

19 

2019/

2020 

2020/

2021 

Освітньо-

професійні 

програми 

3 2 2 

Тези доповідей 

на вітчизняних 

конференціях 

34 31 34 

Науково-

дослідні 

роботи 

2 3 - 

Тези в 

закордонних 

виданнях 

2 8 3 

Аспіранти 9 10 - 
Опанування 

дисертацій 
1 4 5 

Докторанти 2 1 - 
Відгуки на 

автореферати 
11 10 12 

Монографії 5 4 2 
Рецензування 

монографій 
1 1 2 

Навчальні 

посібники 
1 1 - 

Рецензування 

навчальних 

посібників 

1 1 2 

Підручники 0 0 - 

Рецензування 

наукових 

статей 

1 1 - 

Статті у 

видання, які 

включені до 

міжнародних 

наукометричн

их баз даних 

Web of 

Science, 

Scopus 

8 8 6 

Перемога у 

Всеукраїнських 

конкурсах 

студентських 

наукових робіт 

7 5 8 

Статті в 

закордонних 

виданнях 

3 3 3 

Перемога у 

міжнародних 

конкурсах 

студентських 

наукових робіт 

2 1 1 

Статті у 

фахових 

виданнях 

19 20 12     

 

Таким чином, у 2020-2021 н.р. план засідання наукових семінарів виконано. 

Наступним завданням є розроблення плану засідання наукових семінарів на 2021-2022 н.р. 

та забезпечення подальшого розвитку наукової діяльності. 
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 НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО 

ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК 
 

З 2017 року на базі Інституту функціонує Північно-Східний регіональний Центр Академії 

економічних наук України, який очолює директор Інституту Самородов Борис Вадимович,  

академії економічних наук України, д.е.н., професор. Азаренкова Г.М. є також Академіком АЕН 

Украіни. 

Метою діяльності Центру є участь у створенні ефективної індустріальної політики України; 

робота по впровадженню промислової складової розвитку економічного потенціалу країни, нових 

активних  форм ведення бізнесу; розробка пропозицій по виведенню економіки України з кризи 

шляхом реалізації курсу реформ; відродження міжнародної діяльності України на основі  нової 

індустріальної політики; забезпечення залучення ефективних інвестицій замість кредитів; 

розробка проектів, направлених на стабілізацію державних фінансів, оздоровлення банківської 

системи, спрощення схем регулювання та стимулювання конкуренції, розробка рекомендацій для 

усіх рівнів державного керівництва; дослідження проблем прогнозування та стратегічного 

розвитку вітчизняної економіки та ліквідації її структурних диспропорцій; участь у розробці та 

виконанні державних цільових програм; впровадження спільно створених наукових праць; 

навчання членами академії вітчизняних та зарубіжних студентів; проведення постійно діючих 

семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів, симпозіумів; створення та управління 

діяльністю регіональних фінансових систем; розробка та публікування монографій, підручників, 

навчальних посібників, методик та методологій. 

Починаючи з 2007 року кафедра продовжувала наукове співробітництво з Науково-

дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України. 

Основним напрямом діяльності залишаеться проведення спільних наукових досліджень, 

публікація монографій, наукових статей (науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ»), 

участь у наукових конференціях. 

 



 60 

ЦІЛЬ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ НА 2021-2022 н.р. 

 

Ціллю наукової діяльності кафедри на 2021-2022 н.р. є забезпечення ефективного розвитку 

наукових напрямів і покращення показників ефективності наукової діяльності. 

Основними завданнями кафедри є: 

 збільшення кількості публікацій (не менше 1 статті, поданої для проходження рецензування 

до редакційної колегії, для кожного науково-педагогічного працівника на рік); 

 збільшення кількості публікацій, опублікованих та включених до наукометричних баз, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України (МОН) за рік; 

 покращення структури наукових публікацій за рахунок збільшення публікацій у зарубіжних 

періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку, 

у фахових наукових виданнях України категорії Б; 

 підвищення рівня цитування наукових праць науково-педагогічних працівників кафедри у 

виданнях, включених до провідних міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН 

України – Scopus та WebofScience; 

 отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, 

авторських свідоцтв), отриманих у результаті виконання наукових досліджень; 

 збільшення обсягів та диверсифікації джерел фінансування наукової та науково-дослідної 

діяльності, у т.ч. за рахунок отримання базового фінансування із загального фонду 

державного бюджету, залучення грантового фінансування, надання платних послуг і 

отримання доходів за об’єктами авторського права; 

 покращення стану апробації одержаних результатів у процесі дослідження актуальних 

наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність та 

освітній процес (не менше 1 впровадження за кожною науково-дослідною роботою); 

 згідно Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та враховуючи 

актуальні напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя за секціями: 2. Кількісні 

методи в економіці та 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит, – прийняти участь у конкурсному 

відборі проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів 

державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність 

закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040); 

 підвищення якості кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом  захисту 1 

докторської дисертаційної роботи (Орєхова К.В.). 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020-2025 РОКИ. 

 

У рамках Стратегії  розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані 

наступні заходи: 

Університетська наука 

- Брати активну участь у підвищенні конкурентоздатності університетської науки в 

масштабі європейського та світового академічного простору; 

- сприяти своєчасному захисту дисертацій; 

- долучатися до визначення критеріїв ефективного стимулювання наукової діяльності 

викладачів, даючи свої пропозиції керівництву інституту. 

Освітня діяльність: 

- забезпечити втілення компетентнісного та студентоцентричного підходу в освітній 

процес; 

- проводити роботу з вдосконалення програм адаптації першокурсників з метою 

втілення студентоцентричного підходу, надаючи пропозиції керівництву інституту, 

університету, органам студентського самоврядування; 

- активізувати профорієнтаційну роботу із залученням нових форм європейського 

зразку, зокрема з використанням інформаційних інтернет-мереж; 

- сприяти підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу. Розробити заходи щодо підвищення інформаційно-комп`ютерної 

компетентності викладачів; 

- забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 50% 

викладачів; 

- втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на 

основі закордонного досвіду; 

- проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і корегувати 

згідно до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи; 

- забезпечити моніторинг та оновлення існуючих освітніх програм на основі 

європейського досвіду і міжнародних стандартів; 

- розробка та сертифікація електронних (дистанційних) навчальних  курсів, зокрема 

магістерського рівня підготовки. 

Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році: 

- забезпечити ефективне виконання  існуючих (перезаключити іх) договорів про 

міжнародне співробітництво та подальше розширення і пошук нових партнерів; 

- розширювати міжнародне співробітництва, у тому числі за рахунок нових договорів 

з університетами Европи; 

- підтримувати зв'язок із випускниками, які працюють за кордоном; 

-  продовжити роботу з міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів 

з університетами  Болгаріі,Латвіі, Литви; 

- пошук та участь у міжнародних грантових програмах. Забезпечити стимулювання 

участі викладачів та науковців кафедри у міжнародних грантових програмах; 

- на сайті інституту та кафедри оперативно оновлювати інформацію про освітні 

програми кафедри для залучення іноземних студентів тощо, зокрема англійською 

мовою. 

Університетський менеджмент у 2025 році: 

- брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за 

рахунок планування і проведення кураторських годин; 

- сприяти оптимізації управлінських рішень у роботі кафедри та впровадженню 

електронного документообігу тощо; 
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- сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, 

підвищенню рівня володіння іноземною мовою, забезпечуючи постійне підвищення 

кваліфікації, в т.ч. за кордоном.  

 

Побажання керівництва інституту щодо діяльності у 2021-2022 н.р. 

Забезпечити набір студентів, проводити підготовку фахівців у відповідності до 

європейських та світових норм і стандартів, підвищуючи для цього науковий та методичний 

рівень викладачів та співробітників, оновити освітні програми. 

Розширення та пошук нових можливостей для публікації наукових статей у журналах, 

що індексуються у наукометричних базах. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2021-2022 н.р. ПЕРЕДБАЧАЮТЬ: 

 

1. Підвищення якості  кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом 

захисту 1 докторської дисертаційної роботи (Орєхова К.В.)  

2. Розробку проєктної заявки на тему держбюджетного фінансування. Пошук 

госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення комерціалізації наукових досліджень. 

3. З метою забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг  здійснення:  

 розробки та/або оновлення і розміщення на платформі Moodle  навчального контенту усіх 

навчальних дисциплін з елементами інтерактивного навчання для дистанційної форми навчання. 

 Залучення роботодавців та стейкхолдерів до освітнього процесу в рамках викладання 

окремих навчальних дисциплінін, індивідуальної роботи студентів (бізнес-тренінги, кейси) та 

засідань наукового клубу. 

4. Продовжити практику узгодження з роботодавцями та стейкхолдерами Освітньо-

професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», тем 

кваліфікаційних магістерських робіт, а також проведення виїзного захисту кваліфікаційних 

магістерських робіт на базах практики, у т.ч. за замовленою тематикою та захисту на англійській 

мові. 

5. З метою підвищення наукового рівня та міжнародного визнання, науково-

педагогічним працівникам кафедри забезпечити публікацію статей у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних 

6. Забезпечити проведення заходів Всеукраінського рівня (за дозвілом МОНу): 

олімпіади з банківської справи та конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи. 

 

Побажання керівництву інституту: 

Беззаперечно дотримання засад демократії і рівності прав кафедр та викладачів у 

відповідності до Статуту та Кодексу цінностей Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна та вимог положення «Про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна».  

Об’єктивне, неупереджене та «прозоре» оцінювання результатів роботи кафедри та її 

співробітників, на основі чого формування рейтингу результатів роботи. 

Облік та аудит контингенту студентів усіх форм навчання кафедри для визначення та 

перерахунку ставок науково-педагогічних працівників. 
 

Розглянуто на засіданні кафедри 

Протокол № 15 від “17” червня 2021 р. 

Завідувач кафедри                                                                            Галина АЗАРЕНКОВА 


