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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 3
від 23 листопада 2016 року

(відеоконфренцзв’язок)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:

Смовженко Т.С.
Семів А.Р.
28 з 36 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх проектів
Університету (звіт кафедр).
Доповідають: Рисін В.В. декан факультету фінансів Львівського навчальнонаукового інституту, д.е.н., доцент; Нагайчук Н.Г. декан фінансово-кредитного
факультету Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Морозова
Н.Л. декан фінансово-економічного факультету Харківського навчальнонаукового інституту. к.е.н., доцент.
2. Про розвиток системи підвищення кваліфікації та про роботу Бізнес-школи.
Доповідають: Миська Р.Г. директор Бізнес школи Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи», к.іст.н., доцент.
3. Різне.
3.1. Про створення коледжів в структурі Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи».
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва, д.е.н., професор.
3.2. Про затвердження ліцензійних справ.
Інформують: Вознюк М.А. директор Львівського навчально-наукового інституту,
д.е.н., доцент, Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового
інституту, д.е.н., професор.
3.3. Про результати планової перевірки Університету Міністерством освіти і
науки України.
Інформують: Кравченко І.С. проректор з навчально-виховної роботи
Університету, д.е.н., професор; Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету
д.е.н., професор.
3.4. Про затвердження та внесення змін до положень, що регламентують роботу
Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар к.філол.н., доцент.
3.5. Про внесення змін до структури Університету.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету д.е.н., професор.
3.6. Про затвердження правил прийому до Університету.
Інформує: Смовженко Т.С. ректор Університету д.е.н., професор.

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 3 від 23.11.2016
Стор. 2 з 13
Примірник контрольний

3.7. Про переведення студентки, яка навчається за рахунок коштів фізичних осіб,
на навчання за державним замовленням.
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-виховної роботи Університету,
д.е.н., професор.
3.8. Про затвердження складу редакційної колегії Міжнародного науковопрактичного журналу "Фінансовий простір"
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету д.е.н.,
професора.
3.9. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету д.е.н., професор.
3.10. Про зміну теми дисертаційної роботи
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету д.е.н., професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Рисіна В.В. декана факультету фінансів Львівського навчальнонаукового інституту, д.е.н., доцента; Нагайчук Н.Г. декана фінансово-кредитного
факультету Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцента;
Морозову Н.Л. декана фінансово-економічного факультету Харківського
навчально-наукового інституту. к.е.н., доцента з доповіддю «Про стан підготовки і
виконання міжнародних науково-освітніх проектів Університету (звіт кафедр)».
ВИСТУПИЛИ:
Смовженко Т.С. ректор університету, д.е.н., професор. Кузнєцова А.Я. перший
проректор університету, д.е.н., професор; Другов .О.О., проректор з навчальновиховної роботи та міжнародного співробітництва Університету банківської
справи, д.е.н., професор; Азаренкова Г.М. завідувач кафедри фінансів
Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Слав'юк Р.А.,
завідувач кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового
інституту, д.е.н., професор; Вовчак О.Д. завідувач кафедри банківської справи
Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор; Криниця С.О.
завідувач кафедри фінансів та кредиту Черкаського навчально-наукового
інституту, к.е.н., доцент
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити План грантової та проектної роботи на 2017 рік (додається).
Забезпечити контроль за його виконанням та вносити коригування за потреби.
Упродовж 2016-2017 н.р.
Другов О.О., Боярко І.М.
2. Забезпечити навчання науково-педагогічних працівників щодо питань
організації подачі заявок на фінансування науково-освітніх проектів
Щоквартально
Малініна Г.І., Боярко І.М.
3. Оновити список відповідальних осіб від кафедр Університету за подачу
грантових заявок на фінансування науково-освітніх проектів
до 10.12.2017
Боярко І.М., завідувачі кафедр
4. Організовувати підвищення кваліфікації за кордоном відповідальних осіб від
кафедр за грантову діяльність
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Упродовж 2016-2017 н.р.
Другов О.О.
5. Забезпечити створення та функціонування відбіркових комісій з питань
академічної мобільності в Інститутах відповідно до вимог чинного законодавства,
а саме у складі не менше трьох осіб, у т.ч. з обов’язковим представництвом
адміністрації Інституту, з чіткими критеріями, процедурою і прозорими
результатами відбору.
до 10.12.2016
Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Мельниченко О.В., декани
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на Другова О.О. проректора з
навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету
банківської справи, д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Миську Р.Г. директора Бізнес школи Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи», к.іст.н., доцента з доповіддю
«Про розвиток системи підвищення кваліфікації та про роботу Бізнес-школи».
ВИСТУПИЛИ: Вознюк М.А., директор Львівського навчально-наукового
інституту д.е.н. доцент; Самородов Б.В., директор Харківського навчальнонаукового інституту д.е.н. професор.
УХВАЛИЛИ:
1. Розвиток системи підвищення кваліфікації Університету та роботу Бізнесшколи вважати задовільними.
2. З метою подальшого розвитку системи підвищення кваліфікації
Університету:
2.1. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку навчання дорослого
населення та зайняття лідерських позицій розробити нову парадигму
підвищення кваліфікації та заслухати на засіданні ректорату.
Вересень 2017р.
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
2.2. Вивчити потреби у підвищенні кваліфікації працівників банків та фінансово
кредитних установ та оптимізувати і розширити тематики семінарів та
курсів.
Протягом 2016-2017 н.р.
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
2.3. Оновлювати навчальні програми підвищення кваліфікації працівників
банківських та інших кредитно-фінансових установ з урахуванням
результатів анкетування слухачів курсів підвищення кваліфікації та потреб
ринку.
Один раз на 6 місяців
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
2.4. Розширити співпрацю за договорами з Нацкомфінпослуг, щодо підвищення
кваліфікації працівників фінансових установ: оновити діючі матеріали,
програми навчання та тестові питання.
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До 15.12.2016р.
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
2.5. Запровадити підвищення кваліфікації фахівців з державних закупівель
спільно з Міністерством економічного розвитку та ДП «Прозорро».
З 14.12.2016р.
Красовська І.Д.
2.6. Розміщувати на сайті Університету інформацію про види і форми навчання
з підвищення кваліфікації: план, теми, навчальні програми.
До кінця 2016р.
Панченко О., Красовська І.Д.
2.7.
Здійснити аналіз потреб підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників та скласти план на 5 років.
22.12.2016р.
Кравченко І.С., Луцик М.В., Красовська І.Д.,
завідувачі кафедр
2.8. Вивчити питання в розрізі регіонів за місцезнаходженням інститутів щодо
можливостей професійного навчання, зареєстрованих в обласних центрах
зайнятості безробітних за кваліфікацією банківських працівників.
01.12. 2016р.
Директори інститутів, Красовська І.Д.
2.9.
Організувати постійно діючі семінари та тренінги для науковопедагогічних працівників ДВНЗ "Університет банківської справи", в рамках
марафону "Освіта майбутнього"
За окремим графіком
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
2.10.
Розглянути питання щодо організації підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які
викладають дисципліни циклу банківської справи на базі інститутів
Університету.
Лютий 2017р.
Кравченко І.С., Красовська І.Д.,
завідувачі кафедр банківської справи
2.11. Організувати навчання працівників Центру підвищення кваліфікації
ДВНЗ УБС з питань залучення та обслуговування учасників курсів
підвищення кваліфікації та семінарів
За окремим графіком
Кравченко І.С., Красовська І.Д.
3. З метою оптимізації роботи Бізнес школи «Бізнес школи УБС»
3.1. Запровадити навчання за програмою МВА для фінансових та інвестиційних
директорів.
З 01.02.2017р.
Миська Р.Г., Красовська І.Д.
3.2. Спільно з центром підвищення кваліфікації забезпечити підготовку бізнестренерів із числа науково-педагогічних працівників Університету для
викладання за програмами МВА.
До 01.07.2017
Миська Р.Г., Красовська І.Д.
3.3. Запровадити елементи дистанційного навчання в бізнес-школі з
використанням дистанційних платформ інститутів в містах Харків та Львів.
До 01.03.2017
Миська Р.Г., Красовська І.Д.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на Кравченко І.С. проректора з
навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора.
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За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

3. РІЗНЕ.
3.1. СЛУХАЛИ: Другова О.О. Другова О.О. проректора з навчально-виховної
роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з
інформацією «Про створення коледжів в структурі Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»»
УХВАЛИЛИ:
1.
Звернутися до Міністерства освіти і науки України з клопотанням про
отримання дозволу на створення Львівського та Харківського коледжів ДВНЗ
«Університет банківської справи» без створення юридичних осіб.
До 01.12.2016 року
Смовженко Т.С., Другов О.О., Земляна О.О.
2.
Створити робочу групу, щодо створення Львівського та Харківського
коледжів ДВНЗ «Університет банківської справи».
До 30.12.2016 року
Другов О.О., Земляна О.
3.
Робочій групі підготувати та подати пропозиції щодо:
- змін до організаційної структури Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
- змін до штатного розкладу Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» з врахуванням потреб кадрового забезпечення
коледжів;
- кошторису діяльності коледжів на 2017 рік.
- ліцензування спеціальностей коледжів, підготовки ліцензійних справи
- забезпечення матеріально-технічної підтримки створення коледжу.
- проекту положення “Про коледж ДВНЗ «Університет банківської справи»
До 1.02.2017
Другов О.О., члени робочої групи
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.2. СЛУХАЛИ: Вознюка М.А. директора Львівського навчально-наукового
інституту, д.е.н., доцента, Самородова Б.В. директора Харківського навчальнонаукового інституту, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження
ліцензійних справ»
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 073 «Менеджмент»», для
підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр»
2.
Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології» для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
«бакалавр».
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3.
Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 232 «Соціальне
забезпечення»», для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр»
До 4 листопада 2016
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.3. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету д.е.н.,
професора з інформацією «Про результати планової перевірки Університету
Міністерством освіти і науки України»
УХВАЛИЛИ:
1.
Схвалити план заходів на усунення недоліків, виявлених у результаті
перевірки.
2.
Забезпечити виконання Плану заходів на усунення недоліків згідно
визначених термінів.
Згідно плану
Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С.,
Барановський О.І., Другов О.О., Огородник О.М.,
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В., Костирко Р.О.,
відповідальні виконавці
3.
Створити комісію з внутрішнього контролю з перевірки роботи інститутів
відповідно до «Положення про внутрішній контроль».
До 25.11.2016 р.
Кузнєцова А.Я., Семів А.Р.
4.
Створити комісію комісію з перевірки протоколів вчених рад Інститутів
визначити завдання перевірки та розглянути результати її роботи на засіданні
Вченої ради 22 грудня 2016 року.
До 25.11.2016 р.
Кузнєцова А.Я., Семів А.Р.
5.
Директорам інститутів надати для перевірки протоколи Вчених рад
починаючи з серпня 2015 року та у подальшому забезпечити надсилання копій
протоколів вчених рад Інститутів у двотижневий термін з дня проведення вчених
рад Інститутів ученому секретарю Університету.
До 25.11.2016
Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.
6.
Заслухати звіти директорів про стан роботи з усунення недоліків виявлених
комісією МОН на вченій раді Університету 22 грудня 2016 року.
22.12.2016
Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С.,
Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.
7.
Внести зміни до нормативних документів Університету за результатами
аудиту та розмістити матеріали на веб-сторінці Університету
До 22.12.2016
Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С., Барановський О.І.,
Другов О.О., Огородник О.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Рогова Н.В., Костирко Р.О. Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
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3.4. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента
з інформацією «Про затвердження та внесення змін до положень, що
регламентують роботу Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити положення про Вчену раду навчально-наукового інституту ДВНЗ
"Університет банківської справи" (додається).
2. Затвердити Регламент Вченої ради інституту ДВНЗ "Університет банківської
справи" (додається).
3. Затвердити "Положення про порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ
«Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів
(контрактів)" (додається).
4. Обговорити на зборах трудових колективів "Положення про навчальнонауковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» і винести на
затвердження Вченої ради Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.5. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про внесення змін до структури Університету»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити структуру Державного вищого навчального закладу "Університет
банківської справи" (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.6. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету д.е.н., професора з
інформацією «Про затвердження правил прийому до Університету»
УХВАЛИЛИ:
1. Попередньо погодити «Правила прийому до Державного вищого
навчального закладу "Університет банківської справи"».
2. Після реєстрації у Міністерстві юстиції України надати Правила
прийому до ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2017 року на
затвердження ректору Університету
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.7. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про переведення студентки, яка навчається за рахунок
коштів фізичних осіб, на навчання за державним замовленням»
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 23 листопада 2016 року Шулевську Інну Дмитрівну,
студентку 2 курсу 203-ОАб групи Інституту банківських технологій та бізнесу
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ДВНЗ «Університет банківської справи», яка здобуває освітній ступінь бакалавра
за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на денній формі навчання, з
місця, що фінансується за кошти фізичних осіб, на навчання за державним
замовленням, у зв’язку з відрахуванням з 01 липня 2016 року Олійниченка Андрія
Віталійовича, студента 1 курсу 103-ОАб групи Інституту банківських технологій
та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який здобував освітній
ступінь бакалавра за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на денній
формі навчання за рахунок коштів державного бюджету (наказ №107-С від
15.07.2016 «Про відрахування студентів»).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.8. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету
д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження складу редакційної колегії
Міжнародного науково-практичного журналу "Фінансовий простір"»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити склад редакційної колегії Міжнародного науково-практичного
журналу "Фінансовий простір"
Головний редактор:
БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
Заступник головного редактора:
ПУСТОВІЙТ Роберт Фрідріхович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки та менеджменту Черкаського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
Відповідальний секретар:
ГМИРЯ Вікторія Петрівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи» (Україна)
Члени редколегії:
АЛІКАРІЄВ, Нуріддін Сапаркарієвіч доктор економічних наук, професор кафедри
соціології Національний Університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека
(Узбекистан)
ДМИТРЕНКО Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач
кафедри обліку і аудиту Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи» (Україна)
КОРВЯКОВ Валерій Анатолійович доктор педагогічних наук, професор, ректор
Алматинської академії статистики (Казахстан)
КУЗЬМЕНКО Олександр Борисович доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського національного
університету ім. П. Могили (Україна)

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 3 від 23.11.2016
Стор. 9 з 13
Примірник контрольний

КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової та організаційної роботи ДВНЗ «Університет банківської
справи» (Україна)
КУКЛІН Олег Володимирович доктор економічних наук, професор, директор
Черкаського державного бізнес – коледжу (Україна)
МІЩЕНКО Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач
кафедри фінансів і кредиту Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи» (Україна)
ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, заступник
директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи» (Україна)
ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу
«Європейський університет», радник податкової служби І рангу (Україна)
СМОВЖЕНКО Тамара Степанівна доктор економічних наук, професор, ректор
ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
ХАБЕР Йозеф Антоні PhD, професор Школа бізнесу Познані, факультет в м.
Хожув, Республіка Польща (Польща)
ШЕБЕКО Костянтин Костянтинович доктор економічних наук, професор, ректор
Поліського державного університету Національного банку Республіки Білорусь
(Республіка Білорусь)
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.9. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів і аспірантів»
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 грудня 2016 року докторантів, який успішно виконав
індивідуальний план роботи:
1.1. На другий рік навчання
1.1.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Підвисоцьку Людмилу Ярославівну,
1.2. На третій рік навчання
1.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Орєхову Катерину Віталіївну.
1.2.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Боярко Ірину Миколаївну.
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2. Перевести з 01 грудня 2016 року аспірантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
2.1. На другий рік навчання
2.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Кліщук Ольгу Володимирівну,
- Левченка Олександра Анатолійовича,
- Пантєлєєву Ксенію Олександрівну,
- Пащенко Юлію Павлівну,
- Садовяка Михайла Степановича,
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Гетьмана Євгена Миколайовича,
- Коробкову Олену Анатоліївну.
2.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Богачука Олександра Олександровича,
на комерційній основі
- Прокопенка Савелія Петровича.
без відриву від виробництва
на комерційній основі
- Запорощука Валентина Анатолійовича,
- Шаймухометову Наталію Василівну.
2.1.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Костирка Тараса Мирославовича,
- Короткого Ігора Івановича,
- Сидорова Олексія Ігоровича.
2.1.4. Спеціальність 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Ігнатенко Тетяну Сергіївну.
2.2. На третій рік навчання
2.2.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Смаль Катерину Олександрівну,
Сорочку Сергія Ігоровича,
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Олефір Євгенію Анатоліївну,
на комерційній основі
Пільгуй Софію Сергіївну,
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Осечко Юлію Ігорівну,
- Кучаєву Ірину Олександрівну,
- Ковальчук Аліну Вікторівну,
- Дрозд Ірину Володимирівну,
- Мельник Тетяну Вікторівну,
на комерційній основі
- Хведчука Костянтина Володимировича,
- Мельника Сергія Степановича,
- Мороза Максима Олександровича.
2.2.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Івченко Вікторію Вікторівну,
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Іванченка Віталія Євгеновича,
на комерційній основі
- Довганик Ірину Василівну.
2.2.3. Спеціальність 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Буяр Катерину Володимирівну.
2.3. На четвертий рік навчання
2.3.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Ващенка Володимира Володимировича,
- Юнко Олену Михайлівну,
на комерційній основі
- Демченка Андрія Михайловича,
- Клюзка Олексія Івановича,
- Малого Віктора Юрійовича.
2.3.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
-

без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Долінську Оксану Михайлівну,
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на комерційній основі
- Коваленко Світлану Володимирівну,
- Медведя Сергія Володимировича.
2.3.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Циганчука Романа Олеговича.
3. Поновити з 01 грудня 2016 року після академічної відпустки аспірантів:
3.1. На третій рік навчання
3.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
на комерційній основі
- Барилюк Марію – Мар’яну Романівну.
3.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Морозюк Віолету Миколаївну.
4. Надати академічну відпустку з 01 грудня 2016 року на один рік у зв’язку з
доглядом за дитиною
4.1.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Лук’янець Анні Володимирівні.
5. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в
аспірантурі з 01 грудня 2016 року:
5.1. Аспірантів:
5.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Вантух Тетяну Зіновіївну,
Воробець Христину Богданівну,
Дмитренко Ірину Болеславівну,
Гнатик Ірину Ігорівну,
Онуфрієнка Миколу Петровича,
Петелькіну Юлію Олександрівну,
Сас Христину Іванівну,
на комерційній основі
Гулу Аллу Сергіївну,
- Михайлишина Богдана Ігоровича.
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України

Система управління якістю
ДВНЗ УБС
Протокол засідання вченої ради Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»

Протокол № 3 від 23.11.2016
Стор. 13 з 13
Примірник контрольний

- Дейсана Ігора Миколайовича,
на комерційній основі
- Циктора Андрія Івановича,
- Юхименко Тетяну Василівну.
5.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Дземішкевича Ігора Олександровича,
5.1.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Шаповаленко Надію Вікторівну.
5.2. Докторантів:
5.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
- Пухир Світлану Тимофіївну.
6. Відрахувати Бодрову Надію Едуардівну, докторанта другого року
навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит за рахунок
комерційного фінансування, у зв’язку з непроходженням атестації на засіданні
міжкафедрального наукового семінару та відсутністю зв’язку з докторантом.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.10. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про зміну теми дисертаційної роботи»
УХВАЛИЛИ:
1. Івченко Вікторії Вікторівні, аспіранту другого року навчання зі
спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності) з відривом від виробництва за рахунок фінансування
Національного банку України, змінити тему дисертаційної роботи з «Методика,
організація та аудит фінансової звітності комерційних банків» на «Формування та
аналіз консолідованої фінансової звітності банківської групи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

