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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 13 від 17 травня 2018 року
(Львівський навчально-науковий інститут)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:

Кузнєцова А.Я.
Семів А.Р.
28 з 35 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Голови вченої ради та заступника.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар, к.філол.н., доцент.
2. Звіт про діяльність міжнародного відділу.
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва, д.е.н., професор.
3. Про ефективність використання матеріально-технічної бази (обмін
досвідом).
Доповідають: Лісняк А.Є. проректор з питань соціально-економічного розвитку;
Вознюк М.А. директор Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н.,
доцент; Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту,
д.е.н., професор; Рогова Н.В. директор Черкаського навчально-наукового
інституту, к.е.н., доцент; Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій
та бізнесу д.е.н., професор.
4. РІЗНЕ.
4.1. Про рух контингенту в аспірантурі.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
4.2. Про конкурс на заміщення вакантних посад.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар, к.філол.н., доцент.
4.3. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар, к.філол.н., доцент.
4.4. Про розгляд та затвердження змін до освітньо-професійних програм та
навчальних планів
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної Університету, д.е.н.,
професор.
4.5. Про розгляд та затвердження спільних програм навчальних дисциплін
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної Університету, д.е.н.,
професор.
4.6. Про розгляд та затвердження програм навчальних дисциплін першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти в Інституті банківських технологій та бізнесу
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної Університету, д.е.н.,
професор.

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

Протокол № 13 від 17.05.2018
Стор. 2 з 10
Примірник контрольний

4.7. Про розгляд та затвердження нової редакції спільних програм навчальних
дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з пропозиціями
МОН України (лист МОН України № 1/9-234 від 13.04.2018 р.).
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної Університету, д.е.н.,
професор.
4.8. Про рекомендацію до друку навчальних посібників.
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної Університету, д.е.н.,
професор.
4.9. Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи за
напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) «бакалавр» в Інституті банківських технологій та бізнесу
Університету.
Інформують: Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій та бізнесу д.е.н.,
проф.; Дмитренко І.М. завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських
технологій та бізнесу д.е.н., доц.
___________
1. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента з
інформацією «Про обрання Голови вченої ради та заступника».
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою вченої ради Університету Кузнецову Анжелу
Ярославівну д.е.н., професора.
2. Обрати заступником голови вченої ради Університету Другова Олексія
Олександровича д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з доповіддю «Звіт про діяльність
міжнародного відділу».
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу міжнародного відділу визнати задовільною
2. З метою врахування сучасних міжнародних тенденцій розвитку освітньої та
наукової діяльності, вчасного і результативного їх запровадження в Університеті
розробити по подати на обговорення стратегію інтернаціоналізації ДВНЗ
«Університет банківської справи»
До 22 червня 2018 р.
Другов О.О., Барановський О.І., Кузнєцова С.А.,
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.
3. Посилити відповідальність працівників відділу міжнародних зв’язків
Університету та факультетів за оформлення документації іноземних громадян, що
прибувають на навчання. Здійснити перехресні перевірки оформлених документів
за принципом: відділ міжнародних зв’язків – деканат і навпаки, Львівський
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інститут – Харківський інститут, тощо. Розробити відповідний графік, який
включити до Плану внутрішнього контролю на 2018 рік.
До 31.05.2018 р.
Другов О.О., Найпак Д.В., декани факультетів
Здійснювати систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу
міжнародних зв’язків та працівників деканатів, що відповідають за навчання
іноземних громадян в інститутах
За окремим планом
Другов О.О., декани факультетів
З метою підвищення ефективності міжнародної співпраці, залучення працівників
інститутів до підготовки і виконання спільних науково-освітніх проектів,
розвитку міжнародних особистісних професійних відносин здійснити закріплення
партнерських закордонних ВНЗ за окремими кафедрами інститутів закріпити (у
якості пілотного проекту).
за кафедрою економіки та інформаційних технологій Львівського інституту
співробітництво з Познанською Політехнікою (Польща);
за кафедрою фінансів, банківської справи і страхування Львівського інституту
співпрацю з факультетом фінансів та права Краківського економічного
університету (Польща);
за кафедрою менеджменту та соціальних наук Львівського інституту співпрацю з
факультетом менеджменту Краківського економічного університету (Польща);
за кафедрою обліку і оподаткування Львівського інституту співпрацю з
Поліським державним університетом (Республіка Білорусь) та Університетом
прикладних наук (Литовська Республіка, м. Вільнюс);
за кафедрою фінансів, банківської справи та страхування ІБТБ співпрацю з
Вищою школою Дойче Бундесбанку (Німеччина) та Остравським Технічним
Університетом (Республіка Чехія);
за кафедрою менеджменту та інформаційних технологій Черкаського інституту
співпрацю з Університетом прикладних наук (Литовська Республіка, м. Вільнюс);
за кафедрою фінансів, банківської справи і страхування Харківського інституту
співпрацю з Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія) та
Університетом Міколаса Ромеріса (Вільнюс, Литовська республіка)
Упродовж 2018-2019 рр.
Хмелярчук М.І., Рудницький В.С., Пшик Б.І.,
Вовчак О.Д., Колодій С.Ю., Азаренкова Г.М.
Розвивати роботу із набору і навчання в Університеті іноземних громадян
шляхами:
запровадження нових англомовних програм підготовки
Вересень 2018
Рисін В.В., Пантєлєєва Н.М., Вядрова І.М.,
Савчук К.Д.
створення інтернаціональних груп студентів, що включатимуть іноземних та
українських громадян, з викладанням англійською мовою.
Вересень 2018
Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Нагайчук Н.Г.,
Савчук К.Д.
розширювати коло фірм-контрактерів на навчання іноземних громадян та
поширювати практику видачі особистих запрошень на навчання іноземцям.
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- Протягом 2018 року
Найпак Д.В., Верней О.Є.
- працювати з консульськими установами України за кордоном щодо видачі віз
потенційним студентам Університету
Протягом 2018 р.
Другов О.О.
7. Доукомплектувати відділ міжнародних зв’язків працівником з робочим місцем у
м. Києві та проводити подальшу роботу із розвитку його структури
до Вересня 2018 р.
Другов О.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Лісняка А.Є. проректора з питань соціально-економічного
розвитку; Вознюка М.А. директора Львівського навчально-наукового інституту,
д.е.н., доцента; Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового
інституту, д.е.н., професора; Рогову Н.В. директора Черкаського навчальнонаукового інституту, к.е.н., доцента; Швець Н.Р. директора Інституту банківських
технологій та бізнесу д.е.н., професора з інформацією «Про ефективність
використання матеріально-технічної бази (обмін досвідом)».
УХВАЛИЛИ:
1.
Вважати задовільним стан матеріально-технічної бази Університету, що
відповідає встановленим вимогам до державного вищого навчального закладу ІV
рівня.
2. Запровадити моніторинг показників майнового стану, ділової і фінансової
активності та показників профільного використання майна з метою отримання
інформації про рівень ефективності використання державної власності
Університетом загалом, за напрямками діяльності, за окремими видами майна та
приймати відповідні управлінські рішення для покращення стану економічної
діяльності Університету.
З 1.06.2016
Лісняк А.Є., головний бухгалтер Університету,
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.
3. Активізувати залучення у госпрозрахунковій діяльності Університету вільних
площ земельних ділянок і приміщень, транспортних засобів, спортивного
інвентарю, медичного обладнання, засобів зв’язку і комунікацій, комп’ютерного і
периферійного обладнання та іншого майна, що не задіяні у освітній діяльності у
межах чинного законодавства.
З 1.06.2016
Лісняк А.Є., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Швець Н.Р.
4. Переглянути розклади занять та здійснювати навчання студентів у дві зміни з
максимальним використанням потокового методу викладання лекційного
матеріалу та проведення практичних занять без поділу на підгрупи, що
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забезпечить оптимальне використання наявних площ, ефективне використання
енергоресурсів.
З 1.09.2016
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.
5. Переглянути договірні відносини з особами, які проживають на правах
орендарів у студентських гуртожитках та привести їх у відповідність до вимог
чинного Положення про студентський гуртожиток в частині укладання договору
за встановленою формою, визначення вартості платні виходячи із кількості
орендованих ліжко-місць за оптимальною ціною, що забезпечує покриття
видатків, пов’язаних з їх утриманням та плановим рівнем нагромаджень для
оновлення та покращення житлового фонду Університету.
З 1.06.2016
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.
6. Надати можливість реєстрації за місцем проживання працівникам
Університету, які проживають у студентських гуртожитках на підставі укладеного
на поточний бюджетний рік договору оренди ліжко-місця.
З 1.06.2016
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.
7. Провести аналіз рівня забезпечення навчального процесу навчальною,
навчально-методичною та науковою літературою та надати пропозиції щодо
списання застарілої літератури та такої, що не використовується.
до 1.06.2016
Годунов О.І., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Швець Н.Р.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету, проректора
з питань соціально-економічного розвитку Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4. РІЗНЕ.
4.1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету,
д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту в аспірантурі».
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 червня 2018 року докторантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
1.1. На третій рік навчання
1.1.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
на комерційній основі
- Глущенка Максима Михайловича.
2. Перевести з 01 червня 2018 року аспірантів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
2.1. На третій рік навчання
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2.1.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
без відриву від виробництва
на комерційній основі
- Зайонца Антона Валерійовича,
- Тихонова Ігоря Юрійовича,
- Комареус Тетяну Романівну,
- Нужненко Олену Володимирівну.
2.1.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
з відривом від виробництва
на комерційній основі
- Суркова Павла Дмитровича.
2.1.3. Спеціальність 051 «Економіка»
з відривом від виробництва
на комерційній основі
- Мєдвєдєва Артема Сергійовича.
2.2. На четвертий рік навчання
2.2.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
без відриву від виробництва
на комерційній основі
- Далгич Каріну В'ячеславівну,
- Дем'яненко Аллу Леонідівну,
- Малініну Анну Ігорівну,
- Мамедова Сергія Геннадійовича,
- Прохоренка Валерія Петровича,
- Соловарова Андрія Валерійовича,
- Тустановського Юрія Гнатовича,
- Уткіну Олександру Володимирівну,
- Чібісову Вікторію Юріївну.
2.2.2. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці
без відриву від виробництва
на комерційній основі
- Смолинця Юрія Андрійовича.
3. Перевести з 01 червня 2018 року здобувачів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
3.1. На четвертий рік навчання
3.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
на комерційній основі
- Билінську Оксану Богданівну,
- Бережного Олексія Миколайовича,
- Щербину Сергія Ярославовича.
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4. Поновити з 01 червня 2018 року після академічної відпустки аспірантів:
4.1. На третій рік навчання:
4.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
Майбороду Аліну Вікторівну.
5. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в
докторантурі з 01 червня 2018 року:
5.1. Докторантів:
5.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
на комерційній основі
- Хвічію Катерину Михайлівну.
6. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в
аспірантурі з 01 червня 2018 року:
6.1. Аспірантів:
6.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок коштів Державного бюджету України
- Зварич Марту Степанівну,
- Цистан Ірину Василівну,
- Семенцова Руслана Володимировича
на комерційній основі
- Льона Ігора Михайловича,
- Павлишина Андрія Ігоровича,
- Шльончака Василя Васильовича.
6.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
з відривом від виробництва
за рахунок коштів Державного бюджету України
- Кійка Юрія Тарасовича.
7. Перевести Тіщенка Євгена Олександровича, аспіранта першого року
навчання зі спеціальності 051 «Економіка» вечірньої форми навчання за рахунок
Державного бюджету України, на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» вечірню форму навчання за рахунок Державного бюджету
України на період з 01 червня 2018 року по 31 серпня 2020 року, за рахунок
комерційного фінансування – з 01 вересня 2020 року.
8. Відрахувати Гордієнка Володимира Володимировича, аспіранта третього
року навчання зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит без відриву від
виробництва за рахунок комерційного фінансування у зв’язку з сімейними
обставинами з 01 червня 2018 року.
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За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря, к.філол.н., доцента з
інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
Львівський навчально-науковий інститут
– Пшика Б.І. на вакантну посаду завідувача кафедри фінансів, банківської
справи і страхування (1.0.ст) Львівського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи»;
– Хмелярчук М.І. на вакантну посаду завідувача кафедри економіки та
інформаційних технологій (1.0.ст) Львівського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
– Рудницького В.С. на вакантну посаду завідувача кафедри обліку і
оподаткування (1.0.ст) Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи»
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.3. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря, к.філол.н., доцента з
інформацією «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам».
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціальних
наук Львівського навчально-наукового інституту кандидату економічних наук
Завидівській Ользі Ігорівні
2. Підготувати атестаційну справу щодо присвоєння вченого звання і
передати їх у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Міністерства освіти і науки України.
До 1 червня 2018
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.4. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження змін
до освітньо-професійних програм та навчальних планів».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Менеджмент»
спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування» для
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» денної форми у
Харківському навчально-науковому інституті Університету.
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2. Затвердити зміни до навчального плану освітньо-професійної програми:
«Менеджмент» спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Бізнесадміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню
«магістр» денної форми навчання у Харківському навчально-науковому інституті
Університету
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.5. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
спільних програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та запровадити в освітньому процесі з 2018-2019 навчального
року спільні програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти:
 Інвестування (рівень А)
 Бухгалтерський облік (рівень В - Облік господарських процесів)
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.6. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в
Інституті банківських технологій та бізнесу».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та запровадити в освітньому процесі Інституту банківських
технологій та бізнесу з 2018-2019 навчального року програми навчальних
дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
 Міжнародний маркетинг
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.7. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
нової редакції спільних програм навчальних дисциплін другого (магістерського)
рівня вищої освіти згідно з пропозиціями МОН України (лист МОН України
№ 1/9-234 від 13.04.2018 р.)».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та запровадити у освітньому процесі з 2018-2019 навчального
року нову редакцію спільної програми навчальної дисциплін другого
(магістерського) рівня «УБС студія «Управління людськими ресурсами»».
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ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.8. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку
навчальних посібників».
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з економікоматематичного моделювання: економетрика» і в подальшому використовувати в
освітньому процесі Університету, укладач Берегова Г.І. д.п.н., професор кафедри
менеджменту та соціальних наук ЛННІ.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Внутрішній аудит у
банку» і в подальшому використовувати в освітньому процесі Університету,
укладачі: Чепелюк Г.М., Костогриз В.Г., Запорожець С.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
4.9. СЛУХАЛИ: Швець Н.Р. директора Інституту банківських технологій та бізнесу
д.е.н., професора; Дмитренко І.М. завідувача кафедри обліку і оподаткування Інституту
банківських технологій та бізнесу д.е.н., доцента з інформацією «Про розгляд та
затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи за напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит» освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) «бакалавр» в
Інституті банківських технологій та бізнесу Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до
навчального плану за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню (освітньокваліфікаційного рівня) «бакалавр» в Інституті банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Затвердити Акредитаційну справу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеню (освітньокваліфікаційного рівня) «бакалавр» в Інституті банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи».
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

А.Р.Семів

