
 

 

 
 

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

 (станом на 01.06.2021) 
Оніщенко Ірина Олександрівна,  

PhD, cтарший викладач кафедри банківського 

бізнесу та фінансових технологій (0,5 ставки)  

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.Azarenkova G., Shkodina I., Samorodov B., Babenko M., Onishchenko I. 

The influence of financial technologies on the global financial system 

stability / G. Azarenkova, I. Shkodina, B. Samorodov, M. Babenko, I. 

Onishchenko //Investment Management &amp; Financial Innovations, 

2018. – Vol. 15. – Issue #4. – P. 229 – 238. (SCOPUS).  

2. Шкодіна І.В., Оніщенко І.О.  Підвищення транспарентності 

банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування 

банківської системи України. Збірник наукових праць «Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2016 р. №2(21). 

С.4-13.  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91054  

http://fkd.org.ua/article/view/91054/86937 (Web of Science). 

3.Оніщенко І.О. Удосконалення організації обліку і аудиту основних 

засобів на підприємстві / В.А. Малахов, І.О. Оніщенко//Міжнародний 

збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», 2016. -

Випуск 1. – С.48-56; 

4. Оніщенко І.О.  Інституційні чинники формування тіньової 

економіки в Україні /І.О. Оніщенко// Вісник Університету банківської 

справи. -№1-2.- 2016 р.-С.35-40. 

Інша кількість публікацій (1) планується до 2022 року. 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 
1) Шкодіна І.В., Оніщенко І.О. Особливості оцінювання якості 

трансформаційних процесів у сучасному фінансовому секторі 

національної економіки. Оцінка якості трансформаційних процесів 

у фінансовому секторі національної економіки: монографія за заг. 

ред. Барановського О.І. Київ: ДВНЗ «Університет банківської 

справи». 2018. Розділ 1, пункт 1.4. С. 68-81. 

2) Шкодіна І.В. Оніщенко І.О. Вплив фінансових інновацій на безпеку 

національних фінансових ринків Управління інноваційною складовою 

економічної безпеки: монографія за заг. ред. Прокопенко О.В. (гол. ред.), 

Школи В.Ю., Щербаченко В.О. Суми: ТОВ ―Триторія‖. 2017. Т.3 

Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової 

економічної безпеки. Розділ 5, пункт 5.12. С. 167-180. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66705/4/Prokopenko_

monograf_Tom_III.pdf (дата звернення: 14.04.2020). 

Інша кількість публікацій (1 д.а) планується до 2023 року. 

4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 
1. Методичні рекомендації щодо проведення занять з дисципліни 

«Професійний бізнес-кейс» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська 

справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / уклад. Г. М. Азаренкова, І. О. Оніщенко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 111 с. 

2. Розробка та конструювання дистанційного курсу з дисципліни: 

«Професійний бізнес-кейс» в рамках проходження курсів підвищення 

кваліфікації «Конструювання дистанційних курсів для системи 

змішаного навчання у закладах освіти» - 180 год. з 08 лютого -  05 

квітня 2021 року, організатор: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (наявний 

сертифікат), посилання на ДК: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4187 

3. Робоча навчальна програма дисципліни «Професійний бізнес-

кейс» для студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», освітньої програми : «Банківська справа та 

фінансовий консалтинг». Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. 17 с. 

Укладачі: Азаренкова Г.М., Оніщенко І.О. 

4. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни 

―Міжнародні фінанси‖ для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси 

і кредит» спеціалізація «Банківська справа», спеціальності 6.030508 

«Фінанси і кредит» професійне спрямування «Фінанси» освітньо-

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91054
http://fkd.org.ua/article/view/91054/86937
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66705/4/Prokopenko_monograf_Tom_III.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66705/4/Prokopenko_monograf_Tom_III.pdf
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4187


кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖. / Оніщенко І.О.– Харків: ХННІ 

ДВНЗ «УБС»,  2018. – 25 с. 

5. Фінансовий ринок. Опорний конспект лекцій для студентів галузі 

знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит». / Біломістний О.М., Оніщенко І.О.  – 

Харків, ДВНЗ «УБС» ХННІ, 2018. –  95 с. 

6. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни 

―Фінансовий ринок‖ для студентів напряму підготовки 6.030508 – 

„Фінанси і кредит‖ освітньо-кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖. / 

Укладачі Біломістна І.І.; Оніщенко І.О.– Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС»,  

2018. – 37 с. 

7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

―Фінансовий ринок‖ для студентів напряму підготовки 6.030508 – 

„Фінанси і кредит‖. / Біломістний О.М., Оніщенко І.О.– Харків: ХННІ 

ДВНЗ «УБС»,  2016. – 28 с. 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
+ 

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

теми: «Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків 

України» (2020 р.). 

(Диплом доктора філософії з галузі знань 07 – «Управління та 

адміністрування» та спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа 

та страхування» ДР № 000743). 

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‖ 

+ 
Тренінговий курс "Як запустити кейс-клуб", що був проведений в 

рамках Проєкту USAID (United States Agency for International 

Development)"Економічна підтримка Східної України", 31.03.2021 – 

20.04.2021, сертифікат. 

 
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. Оніщенко І.О., Данильченко І.А. Управління кредитно-

інвестиційною діяльністю банків України. Сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових 

систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 26 травня 2021 р. URL: http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-

naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-

rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/  

2. Оніщенко І.О. Корупція як соціальна складова економіки України. 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень.             

                                             »: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції, частина 2, м.Полтава. 

28 травня 2020 року. С. 29-31. URL: 

http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-oblikovix-sistem/


http://www.economics.in.ua/2020/05/2_28.html  

3. Оніщенко І.О. Транспарентність як запорука 

конкурентоспроможності сучасних компаній. Міжнародний Центр 

Наукових Досліджень.                                : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. м.Київ. 24-25 вересня 

2019 р. С.16-17. - 0 25 д   .    .  

4. Оніщенко І.О. Переваги впровадження транспарентності в 

діяльність українських компаній. PERSPECTIVES ET MISE EN 

OEUVRE DE L'INNOVATION DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Женева, 

Швейцарія, 20.09.2019. С.28-30. URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/files/journals/4/issues/17/public/17-37-

PB.pdf#page=29 (дата звернення 14.04.2020 р.). 

5. Оніщенко І.О. Інформаційна транспарентність фінансового сектора 

України в умовах глобалізації: міжнародні рейтинги.          -

   д     д         :                            : матеріали VI 

Міжнародної науково- практичної конференції, м.Харків, 21 березня 

2019 р. URL:http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-

naukovi- konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-

finansovo-kreditna- diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/(дата звернення: 

14.04.2020). 

6. Оніщенко І.О. Транспарентність діяльності банків в Україні. 

Фінансово- кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції., м.Харків, 

16 березня 2018 р. URL: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-

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

praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna- diyalnist-problemi-teorii-ta-

praktiki/ (дата звернення: 14.04.2020). 
13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

 
 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

 
 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖; участь у журі III—IV етапу 

 
 



Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖ (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 
 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 
 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях  
 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 
 

Разом досягнень у професійної діяльності: 5  

 

 


