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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 7 від 7 лютого 2018 року
(відеоконференцзв’язок)
Голова Вченої ради:
Смовженко Т.С.
Секретар:
Семів А.Р.
Присутні:
26 з 35 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт кафедр обліку і оподаткування про освітню, наукову та навчально-виховну
роботу
Доповідають: Дмитренко І.М., завідувач кафедри обліку та оподаткування
Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор; Піскунов Р.О.
завідувач кафедри обліку та оподаткування Харківського навчально-наукового
інституту, к.е.н. доцент; Рудницький В.С., завідувач кафедри обліку та
оподаткування Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор;
Шинкаренко О. М., в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Черкаського
навчально-наукового інституту, к.е.н. доцент.
2. Про виконання кошторисів надходжень і видатків Університету, перехід
інститутів на самоокупність, ухвалення річного фінансового звіту за 2017 р. та
фінансового плану на 2018 р.
Доповідає: Бєлова Н.Л. в.о. головного бухгалтера Університету.
3. РІЗНЕ
3.1. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.2. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.3. Про затвердження складу редакційної колегії міжнародного науковопрактичного журналу "Фінансовий простір"
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н.,
професор.
3.4. Про затвердження положення про порядок проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.5. Про уповноваження Смовженко Тамари Степанівни брати участь у
загальних Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес
школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської
справи"", які відбудуться 16 березня 2018 року.
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Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професор.
3.6. Про розгляд та затвердження освітніх програм та навчальних планів
бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти за спеціальностями
Університету.
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.7. Про зміну гаранта освітньої програми.
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.8. Про переведення студента на навчання за рахунок коштів державного
бюджету
Інформує: Рогова Н.В.., директор Черкаського навчально-наукового інституту
Університету, к.е.н., доцент.
___________
1. СЛУХАЛИ: Дмитренко І.М., завідувача кафедри обліку та оподаткування
Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професора; Піскунова Р.О.
завідувача кафедри обліку та оподаткування Харківського навчально-наукового
інституту, к.е.н. доцента; Рудницького В.С., завідувача кафедри обліку та
оподаткування Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора;
Шинкаренко О. М., в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Черкаського
навчально-наукового інституту, к.е.н. доцента з інформацією «Звіт кафедр обліку
і оподаткування про освітню, наукову та навчально-виховну роботу».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати роботу кафедр обліку і оподаткування Інституту банківських
технологій та бізнесу; Харківського, Львівського, Черкаського навчальнонаукових інститутів задовільною.
1. Освітня робота кафедр обліку і оподаткування
1.1. З метою виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладами освіти кафедрам обліку та оподаткування ЛННІ, ХННІ, ЧННІ, ІБТБ
організувати роботу щодо підвищення рівня наукової та професійної активності
викладачів та забезпечити виконання НПП підпорядкованих кафедр за останні
п’ять років не менше 3 умов, зазначених у пункті 5 приміток для першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
до 01 червня 2018р.
Рудницький В.С., Піскунов Р.О., Шинкаренко О.М.,
Дмитренко І.М.
1.2. Активізувати участь кафедр обліку та оподаткування ІБТБ, ЛННІ,
ХННІ, ЧННІ у Всеукраїнській студентській олімпіаді (далі - Олімпіада) за
спеціальністю «Облік і оподаткування» та з фахових дисциплін, зокрема через
співпрацю з базовими ВНЗ щодо включення НПП кафедр до складу Журі ІІ
етапу Олімпіади та підвищення якості підготовки студентів для участі у ІІ етапі
Олімпіади.
постійно, відповідно до
Рудницький В.С., Піскунов Р.О.,
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графіку проведення ІІ етапу
Шинкаренко О.М., Дмитренко І.М.
Олімпіади у 2017/2018 навчальному році.
1.3. З метою збільшення контингенту студентів, які навчаються за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на 2018/2019 н.р.:
1.3.1. Кафедрам обліку і оподаткування ІБТБ, ЛННІ, ХННІ, ЧННІ
проаналізувати стан заповнення ліцензійних обсягів, дослідити потреби ринку
праці у фахівцях з даної спеціальності, розробити План заходів з профорієнтації
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти з подальшим забезпеченням його
виконання.
до 01 березня 2018 р.
Рудницький В.С., Піскунов Р.О.,
Шинкаренко О.М., Дмитренко І.М.
1.3.2. Кафедрам обліку і оподаткування Львівського та Черкаського
навчально-наукових інститутів розглянути можливість внесення змін до Освітньопрофесійних програм «Облік і оподаткування» та Навчальних планів підготовки
магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в частині розробки
варіативної компоненти «Облік і аудит у підприємницькій діяльності (АССА)».
до 20 лютого 2018 р.
Вознюк М.А., Рогова Н.В., Рудницький В.С.,
Шинкаренко О.М.
1.3.3. Інститутам посилити профорієнтаційну роботу щодо набору за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (варіативна компонента «Облік і
аудит у підприємницькій діяльності (АССА)») для другого (магістерського) рівня
вищої освіти, урізноманітнити її форми, забезпечити організацію і проведення
інформаційних заходів із залученням студентів споріднених спеціальностей,
представників аудиторських фірм, консалтингових компаній.
до 01 червня 2018 р.
Швець Н.Р., Дмитренко І.М., Самородов Б.В.,
Піскунов Р.О.
1.4. З метою формування професійних компетентностей та практичних
навичок у здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування»
кафедрам обліку і оподаткування ІБТБ, ЛННІ, ХННІ, ЧННІ проаналізувати
сучасний стан використання на ринку програмного забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку, аналізу та оподаткування та надати пропозиції щодо
впровадження в освітній процес відповідного програмного забезпечення з 20182019 навчального року, зокрема кафедрі обліку і оподаткування ХННІ розглянути
можливість впровадження у освітній процес платформи «SAP».
до 01 червня 2018 р.
Самородов Б.В., Піскунов Р.О., Вознюк М.А.,
Рудницький В.С., Швець Н.Р., Дмитренко
І.М.,
Рогова Н.В., Шинкаренко О.М.
1.5. Кафедрі
обліку і оподаткування ІБТБ забезпечити підготовку
акредитаційних справ для проведення первинної акредитації спеціальності
6.030509 “Облік і аудит” освтінього ступеня “бакалавр” та чергової акредитації
Освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” освітнього ступеня
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“магістр” з їх подальшим поданням на розгляд до Навчально-методичної ради та
затвердження Вченою радою Університету.
до 01 березня 2018 р.
Швець Н.Р., Дмитренко І.М.
1.6. Кафедрі обліку і оподаткування ІБТБ розробити та запропонувати зміни
до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет
банківської справи».
до 20 лютого 2018 р.
Швець Н.Р., Дмитренко І.М.
1.7. Забезпечити чітку координацію між деканатом факультету банківських
технологій і бізнесу ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи» та службами
соціально-економічного розвитку, інформаційно-технічного забезпечення
Університету, Центром забезпечення якості освітньої діяльності, та науководослідною лабораторією Університету.
Упродовж 2018 року
Швець Н.Р., Денис О.Б.
1.7. З метою забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, що
надаються кафедрами обліку і оподаткування забезпечити:
- підготовку не менше 1-го спільного підручника або навчального посібника
з елементами інтерактивного навчання (на 3 роки);
- підготовку кожним викладачем кафедри не менше 2-х (на 3 роки)
навчально-методичних, методичних посібників для індивідуальної роботи та
самостійної роботи студентів з елементами інтерактивного навчання;
- розробку та/або оновлення і розміщення на платформі Moodle кожним
викладачем кафедри не менше 1-го на рік навчального контенту навчальної
дисципліни з елементами інтерактивного навчання для дистанційної форми
навчання;
- застосування форми
змішаного навчання (blended learning) з
використанням онлайн-курсів при вивченні 2-х дисциплін на семестр
з
обов'язковим отриманням сертифікатів для кожного курсу спеціальності «Облік і
оподаткування»;
постійно, починаючи
Рудницький В.С., Дмитренко І.М.,
з весняного семестру 2017/2018 н.р.
Піскунов Р.О., Шинкаренко О.М.
1.8. З метою підвищення рівня працевлаштування випускників кафедрам
обліку і оподаткування:
- застосовувати найкращі практики залучення роботодавців до освітнього
процесу в рамках тижнів індивідуальної роботи студентів (бізнес-тренінги, кейси)
та засідань дискусійного клубу.
- продовжити практику узгодження з роботодавцями Освітньо-професійних
програм «Облік і оподаткування», тем кваліфікаційних магістерських робіт, а
також запровадити проведення виїзного захисту кваліфікаційних магістерських
робіт на базах практики, у т.ч. за замовленою тематикою.
постійно, починаючи
Рудницький В.С., Дмитренко І.М.,
з весняного семестру 2017/2018 н.р.
Піскунов Р.О., Шинкаренко О.М.
гаранти освітніх програм
2. Міжнародна діяльність кафедр обліку і оподаткування
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Розвивати міжнародну діяльність кафедр шляхами:
- Стимулювання участі викладачів у міжнародних проектах, залученні
грантового фінансування, викладання
закордоном на умовах
сумісництва або в рамках програм академічної мобільності;
- Публікацій викладачів у закордонних виданнях, участі у конференціях за
кордоном;
- Залучення закордонних викладачів та практиків до освітнього процесу
кафедр;
- Розроблення програм підготовки іноземних громадян в Університеті на
рівнях бакалавра, магістра, доктора філософії (зокрема й англійською
мовою).
постійно, починаючи з Другов О.О., Нейпак Д.В., Рудницький В.С.,
весняного семестру
Дмитренко І.М., Піскунов Р.О., Шинкаренко О.М.
2017/2018 н.р.
3. Наукова діяльність кафедр обліку і оподаткування
3.1. Розпочати виконання ініціативної науково-дослідної теми «Формування
системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний
та обліковий аспекти»
травень 2018 року
Гончаренко О.О..
3.2. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Облік,
оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку»
березень 2018 року
Шинкаренко О.М.
3.3. З метою підвищення рівня професійної активності якісного складу
кафедр обліку і оподаткування, викладачам кафедр обліку та оподаткування
забезпечити публікацію не менше 2-х статей на рік від кафедри, що входять до
науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science і Copernicus.
протягом навчального року, відповідно до
Рудницький В.С., Дмитренко І.М.,
плану заходів з підвищення кваліфікації
Піскунов Р.О., Шинкаренко О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Бєлову Н.Л. в.о. головного бухгалтера Університету з
інформацією «Про виконання кошторисів надходжень і видатків Університету,
перехід інститутів на самоокупність, ухвалення річного фінансового звіту за 2017
р. та фінансового плану на 2018 р.».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний фінансовий звіт Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи».
2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 710
дотримуватись режиму економії бюджетних коштів.
Упродовж 2018 року
Смовженко Т.С., Огородник О.М., Бєлова Н.Л.
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.
2.1.
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3. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженко Т.С. в.о.
ректора Університету, д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. РІЗНЕ
3.1. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента
з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників.».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
Черкаський навчально-науковий інституту

Колодія С.Ю. на вакантну посаду завідувача кафедри менеджменту та
інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту;

Шинкаренко О.М. на вакантну посаду завідувача кафедри обліку та
оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту.
Інститут банківських технологій та бізнесу

Вовчак О.Д. на вакантну посаду завідувача кафедри фінансів, банківської
справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу
Інституту банківських технологій та бізнесу.

Міщенко С.В. на вакантну посаду професора кафедри фінансів, банківської
справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу
Інституту банківських технологій та бізнесу.

Петрика О.І. на вакантну посаду професора кафедри фінансів, банківської
справи та страхування факультету банківських технологій та бізнесу
Інституту банківських технологій та бізнесу.

Луцик М.В. на вакантну посаду доцента (0,25 ставки) кафедри фінансів,
банківської справи та страхування факультету банківських технологій та
бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу.

Коблянську О.І. на вакантну посаду доцента кафедри обліку і оподаткування
факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських
технологій та бізнесу;.

Кузнецова А.А. на вакантну посаду доцента (0,25 ставки) кафедри економіки
та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу.

Хоружия С.Г. на вакантну посаду доцента (0,5 ставки) кафедри економіки та
менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу.

Огородник В.В. на вакантну посаду доцента (0,5 ставки) кафедри економіки
та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу.

Литвин О.Є. на вакантну посаду доцента кафедри економіки та менеджменту
факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських
технологій та бізнесу.
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Кліпу Ю.В. на вакантну посаду асистента (0,5 ставки) кафедри економіки та
менеджменту факультету банківських технологій та бізнесу Інституту
банківських технологій та бізнесу.
Харківський навчально-науковий інституту

Ковальчук В.Г. на вакантну посаду завідувача кафедри менеджменту та
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового
інституту;

Азаренкову
Г.М. на вакантну посаду завідувача кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового
інституту.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента
з інформацією «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціальних
наук Львівського навчально-наукового інституту Університету кандидату
економічних наук Калинець Катерині Сергіївні.
2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Харківського навчально-наукового інституту Університету
кандидату економічних наук Добровольській Ірині Олександрівні.
3. Підготувати атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання і
передати їх у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Міністерства освіти і науки України.
До 25 лютого 2018
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.3. 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:
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ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент,
заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи» (Україна)
Відповідальний секретар:
ГМИРЯ Вікторія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Черкаського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
Члени редколегії:
АЛІКАРIЄВ, Нуріддін Сапаркарієвич, доктор економічних наук, професор
кафедри соціології Національного університету Узбекистану імені Мірзо
Улугбека (Узбекистан)
ГРАБІНСЬКА, Барбара, PhD, ад’юнкт кафедри фінансів Краківського
університету економіки (Республіка Польща)
ДМИТРЕНКО, Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач
кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ
«Університет банківської справи» (Україна)
ДУНСЬКА, Маргарита, доктор економічних наук, професор, заступник декана
факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету
(Республіка Латвія)
КУЗНЄЦОВА, Анжела Ярославівна, доктор економічних наук, професор,
перший проректор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
КУЗНЕЦОВА, Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор,
проректор з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Університет банківської
справи» (Україна)
КУЗЬМЕНКО, Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського національного
університету ім. П. Могили (Україна)
КУКЛІН, Олег Володимирович, доктор економічних наук, професор, директор
Черкаського державного бізнес-коледжу (Україна)
МІЩЕНКО, Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту
банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
(Україна)
ПАШКЯВИЧЮС, Арвідас,
доктор соціальних наук, професор, завідувач
кафедри фінансів економічного факультету Вільнюського університету
(Республіка Литва)
ПРОКОПЕНКО, Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу
«Європейський університет», радник податкової служби I ранку (Україна)
РОГОВА, Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, директор
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської
справи» (Україна)
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СМОВЖЕНКО, Тамара Степанівна, доктор економічних наук, професор, в.о.
ректора ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
ХАБЕР, Йозеф Антоні, PhD, професор Школи бізнесу Познані (Республіка
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.
3.4. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження положення про
порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науковопедагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» у новій
редакції (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.5. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про
уповноваження Смовженко Тамари Степанівни брати участь у загальних Зборах
Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного
вищого навчального закладу "Університет банківської справи"", які відбудуться
16 березня 2018 року».
УХВАЛИЛИ:
1. Уповноважити Смовженко Тамару Степанівну брати участь у загальних
Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»", які
відбудуться 16 березня 2018 року, з правом підпису документів, що стосуються
участі Університету в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»".
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
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3.6. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження
освітніх програм та навчальних планів бакалаврського і магістерського рівнів
вищої освіти за спеціальностями Університету».
УХВАЛИЛИ:
1.1. Затвердити Освітньо-професійну програму «Економіка» та Навчальний план
підготовки бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка» у Львівському навчальнонауковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 01 вересня 2018р.;
1.2. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська
справа і страхування» та Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа і страхування» у Львівському навчально-науковому
інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 01 вересня 2018р.;
1.3. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Економіка» та
Навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка» в Інституті
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи з 01 вересня
2018р.;
1.4. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Менеджмент» та
Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» в Інституті
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» з 01 вересня
2018р.;
1.5. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» та Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет
банківської справи» з 01 вересня 2018р.;
1.6. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Облік і
оподаткування» та Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет
банківської справи» з 01 вересня 2018р.;
1.7. Затвердити нову редакцію Освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська
справа і страхування» та Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа і страхування» у Черкаському навчально-науковому
інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 01 вересня 2018р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.7. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміну гаранта освітньої
програми».
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити гарантом Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «магістр» у Харківському
навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» замість
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д.е.н., доц. Мельниченка О.В. завідувача кафедри «Облік і оподаткування» к.е.н.,
доц. Піскунова Р.О.
2. Призначити гарантом Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»
для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр» у Харківському
навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» замість
завідувача кафедри «Облік і оподаткування», к.е.н., доц. Піскунова Р.О. доцента
кафедри «Облік і оподаткування», к.е.н., доц. Шубіну С.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.8. СЛУХАЛИ: Рогову Н.В.., директора Черкаського навчально-наукового
інституту Університету, к.е.н., доцента з інформацією «Про переведення студента
на навчання за рахунок коштів державного бюджету».
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 березня 2018 року Павленко Лілію Євгеніївну з
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університету банківської
справи» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (навчається за рахунок
коштів фізичних/юридичних осіб) до Харківського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» на ІІ курс денної форми
навчання спеціальності 071 «Облік та оподаткування» освітнього ступеня
«бакалавр» за державним замовленням, у зв’язку з відрахуванням студента у
Харківському навчально-науковому інституті (наказ ХННІ «Про відрахування
студентів» від 07 лютого 2018 року № 20-с).
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

