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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 9
від 12 травня 2016 року

(Львівський навчально-науковий інститут)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:

Смовженко Т.С.
Семів А.Р.
27 з 38 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про стан та проблеми утримання майнового комплексу університету та про
ефективне використання матеріально-технічних ресурсів УБС.
Доповідає: Огородник О.М. проректор з питань соціально-економічного розвитку
Університету.
2. Про організацію та основні результати виховної роботи серед студентської
молоді та реалізацію завдань з національно-патріотичного виховання.
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва Університету, д.е.н., професор.
3. Різне.
3.1. Про участь студентів Університету у Всеукраїнських олімпіадах.
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професор.
3.2. Про затвердження «Положення про порядок присвоєння вчених звань».
Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.3. Про конкурс на заміщення вакантної посади директора Львівського
навчально-наукового інституту.
Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.4. Про присвоєння Юзефу Антонію Габеру, Казімєржу Паянку звань
почесних професорів Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи».
Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.5. Про підсумки вступної кампанії до докторантури і аспірантури у 2016
році.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
3.6. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
3.7. Про зміну теми дисертаційної роботи.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
3.8. Про підготовку іноземних громадян до вступу у Харківський та
Черкаський навчально-наукові інститути Університету.
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Інформує: Вядрова І.М. заступник директора Харківського навчальнонаукового інституту Університету, к.е.н., професор.
3.9. Про звіт тимчасової комісії щодо перевірки діяльності директора
Черкаського навчально-наукового інституту.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Огородника О.М. проректора з питань соціально-економічного
розвитку Університету з доповіддю «Про стан та проблеми утримання майнового
комплексу університету та про ефективне використання матеріально-технічних
ресурсів УБС».
ВИСТУПИЛИ: Нагорна Л.М. головний бухгалтер Університету банківської
справи; Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту,
д.е.н., професор; Вознюк М.А. в.о. директора Львівського навчально-наукового
інституту, к.е.н., доцент
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
Смовженко Т.С., Огородник О.М.,
Нагорна Л.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
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
Огородник О.М., Нагорна Л.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
4. У зв’язку з відсутністю коштів тимчасово вивести земельні ділянки
Університету на позабалансові рахунки у межах чинного законодавства.
Запланувати у спецфонді Університету кошти для проведення оцінки земельних
ділянок Університету і перевести їх на баланс по оціночній вартості.
З 1.09.2016
Огородник О.М., Нагорна Л.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
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

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

Протокол № 9 від 12.05.2016
Стор. 3 з 10
Примірник контрольний

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
Огородник О.М., Нагорна Л.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
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., Ткаченко Н.В.,
Костирко Р.О.
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.,
Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
8. З метою вивільнення у Львівському інституті приміщень загальною площею
403 кв.м, у тому числі приміщення бібліотеки на Січових Стрільців, 11 – 238,7 кв.
м. та приміщення на вул. Жовківській, 53 – 164,3 кв.м. провести оптимізацію
розташування бібліотечних фондів, а саме: перенести функції читальної зали
(116,5 кв.м) та книгосховище (47,8 кв.м), що знаходяться за адресою вул.
Жовківська, 53; абонемент (40,5 кв.м), функції читальної зали (81,9 кв.м) та
основне книгосховище (65,8 кв.м), що знаходяться за адресою вул. Січових
стрільців, 11 у приміщення, що знаходяться за адресою вул. Чорновола 61. При
цьому книгосховища – каб. 406 (24 кв. м.) та каб. 101 (27 кв.м) залишити за
адресою вул. Січових стрільців, 11.
до 1.06.2016
Годунов О.І., Вознюк М.А.
9. Вивільнити із експлуатації у резерв принтери, персональні комп’ютери,
сервери, які не використовуються чи встановлені як не мережеві з метою економії
коштів на розхідні матеріали та комплектуючі деталі, а також з метою
формування достатнього резерву.
до 1.07.2016
Гармидаров П.П., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Ткаченко Н.В., Костирко Р.О.
10. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженко Т.С. ректора
Університету д.е.н., професора, Огородника О.М. проректора з питань соціальноекономічного розвитку Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про

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

Протокол № 9 від 12.05.2016
Стор. 4 з 10
Примірник контрольний

організацію та основні результати виховної роботи серед студентської молоді та
реалізацію завдань з національно-патріотичного виховання».
ВИСТУПИЛИ: Стасюк А.В. голова студентської дорадчої ради Львівського
навчально-наукового інституту; Кєбєдова К.Р. голова студентської дорадчої ради
Харківського навчально-наукового інституту; Півторака К.В. в.о голови
студентської дорадчої ради Черкаського навчально-наукового інституту
УХВАЛИЛИ:
Вважати задовільними результати виховної роботи серед студентської молоді та
реалізацію завдань з національно-патріотичного виховання.
2. Привести у відповідність нормативні документи що регламентують навчальновиховну роботи до вимог Закону України Про вищу освіту. (Концепція
національно-патріотичного виховання «Кращий куратор», «Кращий студент»
Університету).
До 26.08.2016
Другов О.О., Жеребило І.В., Пасічник І.В., Конах А.І.,
Гмиря В.П., Чирва А.В.
3. Розробити проект загального плану навчально-роботи та основні завдання
Університету на 2016/2017 н.р. спільно з студентським самоврядуванням та
Клубом випускників.
До 01.07.2016
Другов О.О., Жеребило І.В., Пасічник І.В., Конах А.І.,
Гмиря В.П., Чирва А.В.
4.Залучати
керівників
структурних
підрозділів
(кафедри,
деканати,
самоврядування) до планових заходів національно-патріотичного виховання з
метою формування сприятливого освітнього середовища, позитивного
позиціонування, корпоративного духу, соціальної відповідальності.
Згідно плану
Другов О.О., декани факультетів, завідувачі кафедр
5. Вивчити питання про матеріальне заохочення для кураторів академічних груп,
що стали лауреатами та переможцями І та ІІ етапу конкурсу «Кращий куратор
УБС».
До 28.08.2016
Нагорна Л.М. Другов О.О., Чирва А.В.
6. Забезпечити виконання показників національно-патріотичної роботи які
впливають на рейтингові позиції Університету.
30.06.2016
Другов О.О., Жеребило І.В., Пасічник І.В., Конах А.І.,
Гмиря В.П., Чирва А.В., декани, завідувачі кафедр
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-виховної
роботи та міжнародного співробітництва Другова О.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. РІЗНЕ.
3.1. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про участь студентів Університету
у Всеукраїнських олімпіадах».
УХВАЛИЛИ:
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1. Інформацію про участь студентів Університету у Всеукраїнській
студентській олімпіаді у 2015/2016 навчальному році взяти до відома.
2. Вивчити питання щодо матеріального заохочення для викладачів, які
відповідають за підготовку студентів, що стали переможцями у Всеукраїнській
студентській олімпіаді (далі – Олімпіада)
До 01.09.2016
Кравченко І.С., Нагорна Л.М., Луцик М.В.
3. З метою збільшення кількості переможців з числа студентів
Університету:
збільшити кількість учасників різних етапів Олімпіади;
виявляти обдарованих студентів з І курсу і забезпечувати їх підготовку до
участі в Олімпіаді;
підвищити рівень викладання навчальних дисциплін за орієнтовними
завданнями на олімпіаду. Приділяти увагу виконанню завдань аналітичного
характеру, які розвивають логічне мислення студентів, формують у них вміння
порівнювати економічні процеси та явища, робити висновки, узагальнення,
висловлювати та аргументувати власні судження
Упродовж 2016/2017 н.р.
декани факультетів, завідувачі кафедр
формувати в Університеті базу даних завдань Всеукраїнської студентської
олімпіади (ІІ етапу) та інформувати Інститути щодо її наявності.
Упродовж 2016/2017 н.р.
Кравченко І.С., Рябова О.Б., Тривайло А.Ю.,
Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.М.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчальнометодичної роботи Університету, д.е.н., професора Кравченко І.С.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались - 0.
3.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р., ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента
з інформацією «Про затвердження «Положення про порядок присвоєння вчених
звань»»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про порядок присвоєння вчених звань» (додається).
2. При розгляді кандидатур щодо присвоєння вченого звання професора
зарахувати публікацію монографії англійською мовою в міжнародному
видавництві за відсутності достатньої кількості публікацій у періодичних
виданнях, включених до науково метричної бази Scopus або Web of Science.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.3. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р., ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента
з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантної посади директора
Львівського навчально-наукового інституту»
РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
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Роздано бюлетенів –
27
Виявилося в урні –
27
Результати:
“за” –
27
“проти” –
немає
недійсних бюлетенів – немає
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраним за конкурсом:
– Вознюка Миколу Андрійовича на вакантну посаду директора Львівського
навчально-наукового інституту Університету
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.4. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р., ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента
з інформацією «Про присвоєння Юзефу Антонію Габеру, Казімєржу Паянку звань
почесних професорів Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи»»
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти звання почесного професора Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи» Юзефу Антонію Габеру за видатні
заслуги в розвитку філософії, за вагомий внесок у розвиток міжнародного
співробітництва Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи», популяризацію і зміцнення його наукового й освітнього
авторитету в європейському та світовому науково-освітньому просторі.
2. Присвоїти звання почесного професора Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи» Казімєржу Паянку за видатні заслуги в
розвитку економічної науки, за вагомий внесок у розвиток міжнародного
співробітництва Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи», популяризацію і зміцнення його наукового й освітнього
авторитету в європейському та світовому науково-освітньому просторі.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.5. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про підсумки вступної кампанії до докторантури і
аспірантури у 2016 році»
УХВАЛИЛИ:
1. Зарахувати до докторантури ДВНЗ «Університет банківської справи» з
відривом від виробництва терміном на три роки (з 01.06.2016 по 31.05.2019) та
призначити наукового консультанта:
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
на комерційній основі:
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1.
Гойхмана Михайла Ісаковича, науковий консультант Самородов Б.В.,
д.е.н., професор, директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
2.
Глущенка Максима Михайловича, науковий консультант Другов О.О.,
д.е.н., професор, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Зарахувати до аспірантури ДВНЗ «Університет банківської справи» осіб,
які успішно склали вступні іспити, набрали прохідний бал 227 і більше та
призначити наукових керівників:
2.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
а) з відривом від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.06.2016 по 31.05.2020)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові
Гогіна Максима Володимировича

1.

Кількість
балів
229

Науковий керівник
Лапко О.О.
д.е.н., професор

б) без відриву від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.06.2016 по 31.05.2020)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість
балів
227

1.

Зайонца Антона Валерійовича

2.

Тихонова Ігоря Юрійовича

249

3.

Комареус Тетяну Романівну

278

4.

Нужненко Олену Володимирівну

278

Науковий керівник
Гірченко Т.Д.
к.е.н., професор
Міщенко С.В.
д.е.н., доцент
Барановський О.І.
д.е.н., професор
Міщенко В.І.
д.е.н., професор

2.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
а) з відривом від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.06.2016 по 31.05.2020)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові
Суркова Павла Дмитровича

1.

Кількість
балів
281

Науковий керівник
Підвисоцька Л.Я.
к.е.н., доцент

2.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»
а) без відриву від виробництва
терміном на чотири роки (з 01.06.2016 по 31.05.2020)
на комерційній основі:

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Кількість
балів

Науковий керівник
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Мєдвєдєва Артема
Сергійовича
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
1

Протокол № 9 від 12.05.2016
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229

Засядько А.А.
д.т.н., професор

3.6. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів і аспірантів»
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести з 01 червня 2016 року докторанта, який успішно виконав
індивідуальний план роботи:
1.1. На другий рік навчання
1.1.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Хвічію Катерину Михайлівну.
2. Перевести з 01 червня 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
на комерційній основі
- Гордієнка Володимира Володимировича,
- Зварич Марту Степанівну,
- Льона Ігора Михайловича,
- Мамедова Сергія Геннадійовича,
- Павлишина Андрія Ігоровича,
- Прохоренка Валерія Петровича,
- Семенцова Руслана Володимировича,
- Смовженка Юрія Миколайовича,
- Соловарова Андрія Валерійовича,
- Турія Юрія Олеговича,
- Уткіну Олександру Володимирівну,
- Цистан Ірину Василівну,
- Шльончака Василя Васильовича.
без відриву від виробництва

-

на комерційній основі
Далгич Каріну В'ячеславівну,
Дем'яненко Аллу Леонідівну,
Малініну Анну Ігорівну,
Тустановського Юрія Гнатовича,
Чібісову Вікторію Юріївну.
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2.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Кійка Юрія Тарасовича.
2.1.3. 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 2016 року здобувачів, які успішно виконали
індивідуальний план роботи:
3.1. На другий 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.
4. Відрахувати Костенецького Євгена Вікторовича, аспіранта першого року
навчання зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності) без відриву від виробництва за рахунок
комерційного фінансування за власним бажанням з 13 травня 2016 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.7. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про зміну теми дисертаційної роботи»
УХВАЛИЛИ:
1. Воробець Христині Богданівні, аспіранту третього року навчання зі
спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за
рахунок фінансування Національного банку України, змінити тему дисертаційної
роботи з «Організація системи нагляду за банківськими групами в Україні» на
«Організація системи нагляду за процесами злиття та поглинання банків в
Україні».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.8. СЛУХАЛИ: Вядрову І.М. заступника директора Харківського навчальнонаукового інституту Університету, к.е.н., професора з інформацією «Про
підготовку іноземних громадян до вступу у Харківський та Черкаський
навчально-наукові інститути Університету»
УХВАЛИЛИ:
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1. Розпочати в Харківському та Черкаському навчально-наукових інститутах
Університету підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ за програмами
підготовчого відділення.
2. Основним організаційним, навчально-науковим та виховним структурним
підрозділом, який забезпечуватиме підготовку до вступу іноземних громадян у
ХННІ визначити економічний факультет, у ЧННІ – обліково-економічний
факультет.
3. Розробити типове положення щодо підготовки іноземних громадян до вступу
до інститутів ДВНЗ «Університет банківської справи».
До 1.06.2016
Другов О.О., Вядрова І.М., Голуб Г.Г.,
Пантєлєєва Н.М.
4. Харківському та Черкаському навчально-науковим інститутам розробити
навчальні плани з підготовки іноземних громадян до вступу, визначити
науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання
дисциплін навчальних планів та підготувати відповідно навчально-методичне
забезпечення.
До 1.09.2016
Вядрова І.М., Пантєлєєва Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
3.9. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н.,
професора з інформацією «Про звіт тимчасової комісії щодо перевірки діяльності
директора Черкаського навчально-наукового інституту»
УХВАЛИЛИ:
1. Проміжний висновок тимчасової комісії прийняти до відома.
2. Директорам інститутів посилити контроль за напрямами діяльності,
визначеними Статутом Університету та Положенням и про інститути.
3. Продовжити термін повноважень тимчасової комісії до 30 червня 2016
року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради
Учений секретар

Т.С.Смовженко
А.Р.Семів

