
 

 

 
 

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

 (станом на 01.06.2021) 
Кочорба Валерія Юріївна,  

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 

Відпо

відніс

ть 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

+ 
1. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю., Ляшенко В. Ефективність 

кредитування юридичних та фізичних осіб банками України: 

методологія аналізу стохастичних таблиць // Науково-практичний 

журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. - №1. –С.5-11. 

2. Животченко В.С., Подчесова В.Ю. Дослідження 

проблемності кредитних портфелів вітчизняних банків на основі нової 

рейтингової методики «Реальна економіка» // Науковий журнал 

«Молодий вчений». - №12 (грудень) 2014 р. - частина I.– Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С.129-133. 

3. Подчесова В.Ю., Лисак К.В. Методичні підходи до 

прогнозування фінансового стану банків // Вісник Університету 

банківської справи. – 2015. – №2 (23). – С. 173-184. 

4. Кочорба В.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 журнал «Економічні студії», Випуск 4(30), грудень 2020. 

– С. 57-62. (наукове видання, індексується у наукометричній базі 

Index Copernicus, Google Scholar) 

5. Кочорба В.Ю. Ефективність діяльності банків з іноземним 

капіталом на основі економетричного моделювання / Кочорба В.Ю., 

Манець О. В. // Науковий журнал «Інтернаука». Серія економічні 

науки. Травень 2021. – №05 (49). 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

- 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 
Підручник: 

Банківська система: підручник /О. М. Тридід, Б. В. Самородов, І. М. 

Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. Т. С. Смовженко - 

Львів: ―Новий Світ - 2000‖, 2014. - 536 с. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 
1. Дистанційний курс з дисципліни ―Управління банківськими 

ризиками‖ для студентів освітнього ступеня ―магістр‖ (рішення 

Вченої ради інституту від 29.02.2016, протокол 7). 

2. Кочорба В.Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Державні 

фінанси» (ФВД 11) з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 

освітньою програмою «Фінанси та банківська справа». Рівень вищої 

освіти – перший (бакалаврський), 2019. 

3. Кочорба В.Ю., Вядрова Н.Г. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Ризик-менеджмент» з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), 2019. 

4. Вядрова І.М., Азаренкова Г. М., Кочорба В.Ю. Методичні 

рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади «Банківська справа» (спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування») серед студентів закладів вищої освіти у 2019-

2020 н.р. 

5. Кочорба В.Ю. Робоча програма навчальної дисципліни 

Інвестування (рівень В – Проектне фінансування) (ФВД 13) з галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньою програмою 

«Банківська справа та фінансовий консалтинг». Рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), 2020. 

6. Розробка та конструювання дистанційного курсу ―Ризик-

менеджмент у банку» для системи змішаного навчання у закладах 

вищої освіти, 2021. Сертифікат №0207-900 від 05.04.2021 

7. Кочорба В.Ю. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Банківський менеджмент» (ФОД 1, ФОД 2) з галузі знань 07 



«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за освітньою програмою 

«Фінансові технології та банківський менеджмент». Рівень вищої 

освіти – другий (магістерський), 2021. 

8. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з 

дисципліни Інвестування (рівень В – Проектне фінансування) (ФВД 

13) з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньою 

програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг». Рівень 

вищої освіти – перший (бакалаврський), 2021. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
- 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

- 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

- 
 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

- 
 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

- 
 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання ―суддя міжнародної категорії‖ 

- 
 

11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

- 
 

12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 

+ 
1. Подчесова В.Ю., Нежурін М. Вплив іноземного капіталу 

на банківську систему України / Збірник тез ХІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 

березня 2013 року. – Львів, 2013. с. 200-201. 

2. Подчесова В.Ю., Пуголовок А.В. Використання 

кореляційно-регресійного аналізу при дослідженні ефективності 

застосування політики обов’язкового резервування // Науковий 

журнал «Кримський економічний вісник». – № 6 (07) грудень 2013 р., 

частина II. – С.103-106. 

3. Подчесова В.Ю., Замашка Я.М. Регламентація процесу 

управління кредитним ризиком // Науковий журнал «Молодий 

вчений». - № 2 (17) лютий 2015 р. – частина III. - Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2015. – С.11-15. 

4. Птишник Я., Подчесова В.Ю. Управління ліквідністю в контексті 

забезпечення фінансової безпеки банку // Збірник наукових праць 

«Молодіжний науковий диспут». - ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 

2016. - Випуск № 2 (1)/2016. - С. 92-103 

5. Фадєєнко В., Подчесова В.Ю. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення оцінки фінансової стійкості банків України // 

Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий діспут», 

ХННІ ДВНЗ УБС, 2016. - С138-147 

6. Халепа Н., Кочорба В.Ю. Особливості реформування банківської 

системи україни у контексті забезпечення фінансової безпеки держави 

// Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий 



діспут», ХННІ ДВНЗ УБС, 2016. - С. 86-100 

7. Богданова А., Кочорба В.Ю. Використання геп-аналізу для 

оптимізації управління фінансовими ресурсами банку // Електронний 

збірник наукових праць «Молодіжний науковий діспут», ХННІ ДВНЗ 

УБС, 2016. – С. 277-292. 

8. Кочорба В. Ю., Голуб А. В. Економічна ефективність 

підприємства та взаємозв’язок її показників // Матеріали міжнародної 

науково практичної конференції ―Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики‖, 2019. 

9. Кочорба В.Ю., Мартиненко О.Ю. «Дослідження показників 

ліквідності банківського сектора України» // Матеріали міжнародної 

науково практичної конференції ―Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики‖, 2020. http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-

diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-

praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-

teorii-ta-praktiki/ 
10. Кочорба В.Ю., Мустафіна К.Р. Організація процесу 

формування ефективного кредитного портфеля банку з метою 

мінімізації кредитного ризику // К.Р.  Мустафіна, В.Ю. Кочорба // 

Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених  та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції» (м. Харків, ХННІ ДВНЗ «УБС», 9 квітня 2020 

року) (0, 2 д.а.). – Електронний ресурс. 

11. Кочорба В.Ю., Манець О. «Дослідження ролі іноземного 

капіталу в банках України. Сучасні реалії» // Матеріали міжнародної 

науково практичної конференції ―Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики‖, 2020. http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-

diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-

praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-

teorii-ta-praktiki/ 
12. Кочорба В.Ю., Чистякова Є.М. «Прибутковість банківської 

діяльності: аналіз стану та стратегія управління» // Матеріали V 

міжнародної науково-практичної конференції: «SCIENCE, SOCIETY, 

EDUCATION: TOPICALISSUESANDDEVELOPMENTPROSPECTS», 

2020. 

13. Кочорба В.Ю., Шацька Н.А. «Вплив процесів глобалізації на 

державне управління» // Матеріали V міжнародної науково-

практичної конференції: «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: 

TOPICALISSUESANDDEVELOPMENTPROSPECTS», 2020.   

14. Кочорба В.Ю. Роль формування ефективної кредитної політики 

банку для його сталого розвитку / Кочорба В.Ю., Коваль Н.А. / 

Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції: 

збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів, квітень 2021 року. Харків. 

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

molodix-uchenix-i-studentiv/. 

15. Кочорба В.Ю. Роль та значення кредитного ризику в загальній 

системі управління банківськими ризиками / Кочорба В.Ю., Адаменко 

М.Є / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, 

проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 

облікових систем», травень 2021. Харків.  URL: 

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

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

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/. 

16. Кочорба В.Ю. Правова регламентація та важливість 

присутності іноземного капіталу в банках України / Кочорба В.Ю., 

Товстокора В.А. / Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем», травень 2021. Харків.  URL: 

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

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

kreditnix-ta-oblikovix-sistem/. 

17. Кочорба В.Ю. Дослідження сучасного стану кредитного портфеля 

банків України та ефективність його управління / Кочорба В.Ю., 

Коваль Н.А. / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитні системи: 

Перспективи розвитку» (Financial and credit systems: prospects for 

development), 2021 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

+ 
Risk Management in Banking для іноземних студентів 6 курсу 

освітнього ступеня магістр, спеціальності ―Бізнес-адміністрування‖, 

2016 (3 кредити ECTS, 90 годин) 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської + 
1. Робота у складі журі з проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності ―Банківська справа‖ на базі 

http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
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олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

ХІБС УБС НБУ (Наказ УБС НБУ від 05.03.2013 №97 із змінами від 

10.04.2013 №148). 

2. Робота у складі журі з проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади з напряму підготовки ―Фінанси і 

кредит‖/спеціальності ―Банківська справа‖ на базі ХІБС УБС НБУ 

(Наказ УБС НБУ від 06.03.2014 №78 із змінами від 25.03.2014 №102). 

3. Робота у складі організаційного комітету з організації та 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

«Банківська справа» (спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування») на посаді відповідального секретаря серед студентів 

закладів вищої освіти у 2019-2020 н.р. (наказ ВНЗ «Університет 

банківської справи» №31-од від 28.02.2020). 

4. Керівництво науковою роботою студента (переможець І туру 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-

банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку») 

(Київ, КНЕУ, січень – червень 2021). 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖; участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖ (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) 

- 
 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 
 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 
 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях - 
 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

- 
 

Разом досягнень у професійної діяльності: 6  

 

 


