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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 3
від 23 жовтня 2015 року
(Черкаський навчально-науковий інститут)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про роботу та основні завдання науково-дослідного центру.
Доповідає: Боярко І.М. директор науково-дослідного центру Університету, к.е.н.,
доцент.
2. Про професійний розвиток персоналу університету в контексті вимог Закону
України «Про вищу освіту»
Доповідає: Семів Л.К. завідувач кафедри економіки та управління Львівського
навчально-наукового інституту, д.е.н., професор
3. РІЗНЕ.
3.1. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.2. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.3. Про рекомендацію до друку навчальних програм базових дисциплін
бакалаврського та магістерського рівнів підготовки усіх спеціальностей в
Університеті.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.4. Про рекомендацію до друку монографій.
Інформує: Барановський О.І., проректор з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н., професор.
3.5. Про затвердження «Положення про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного
вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з
ними трудових договорів (контрактів)».
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.6. Про затвердження положень про структурні підрозділи Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи».
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
3.7. Про затвердження акредитаційних справ Черкаського навчально-наукового
інституту зі спеціальностей 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801
«Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит»
Інформує: Дмитренко М.Г., директор Черкаського навчально-наукового
інституту, к.е.н., професор.
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___________
1. СЛУХАЛИ: Боярко І.М. директор науково-дослідного центру Університету,
к.е.н., доцента з доповіддю «Про роботу та основні завдання науково-дослідного
центру».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати задовільною роботу науково-дослідного центру Державного
вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
2. З метою формування ефективних механізмів здійснення наукової і
науково-дослідної діяльності в Університеті відповідно до вимог Міністерства
освіти і науки України для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері
його підпорядкування, затвердити положення «Про організацію науково-дослідної
роботи в Університеті банківської справи», «Про заходи щодо запобігання
академічному плагіату», «Про наукові школи».
3. Завершити процедуру відкриття лімітів за КПКВ 2201040, для
фінансування наукової та науково-дослідної діяльності Університету.
До 1.12.2015
Барановський О.І., Боярко І.М.
4. Забезпечити формування спеціального фонду за КПКВ 2201040 за
рахунок надання платних послуг з наукової та науково-дослідної діяльності, у т.ч.
виконання науково-дослідних робіт на госпдоговірних умовах.
Протягом року
Барановський О.І., Боярко І.М., зав. кафедр
5. Сформувати інформаційний пакет пропозицій щодо наукових досліджень
і розробок, які можуть бути запропоновані потенційним замовникам.
До 1.11.2015
Барановський О.І., Боярко І.М.,
6. Оптимізувати залучення грантового фінансування, отримання державного
замовлення на виконання науково-дослідних робіт
Протягом року
Барановський О.І., Боярко І.М.
5. Розробити і затвердити перелік платних послуг і визначити у встановлено
законодавством порядку їх вартість.
Барановський О.І., Кузнєцова А.Я., Боярко І.М., Куценко К.В., Нагорная Л.М.
6. Розробити типові форми договорів на виконання науково-дослідних робіт
та надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності;
Барановський О.І, Полухіна О.Л., Боярко І.М.
7. Провести аналіз стану цитованості наукових праць наукових
співробітників і науково-педагогічних працівників і розробити заходи щодо її
підвищення.
20 листопада 2015
Барановський О.І., Боярко І.М.
8. Провести паспортизацію та державну атестацію наукових шкіл
Університету.
До 1.01.2016
Барановський О.І., Боярко І.М.
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9. Розробити і подати на розгляд ректорату пропозиції щодо преміювання
наукових співробітників і науково-педагогічних працівників з урахуванням
результатів наукової і науково-дослідної діяльності.
До 1.01.2016
Барановський О.І., Боярко І.М.
9. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової роботи
д.е.н., професора Барановського О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
2. СЛУХАЛИ: Семів Л.К. завідувача кафедри економіки та управління
Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора з доповіддю «Про
професійний розвиток персоналу університету в контексті вимог Закону України
«Про вищу освіту»».
УХВАЛИЛИ:
1.Розробити Стратегію розвитку людських ресурсів Університету до 2020
року як складову Стратегії розвитку Університету до 2017 р. з урахуванням потреб
ринку та наявного професійно-кваліфікаційного потенціалу інститутів, яка
включатиме: оцінку професійного розвитку працівників Університету; загальне та
професійне навчання різних категорій персоналу; планування особистого
розвитку (для молоді); управління кар’єрою як елемент розвитку; мотивацію
розвитку тощо.
До 01.07.16-2016 н.р.
Кравченко І.С., Костирко Р.О., Вознюк М.А.,
Дмитренко М.Г., Самородов Б.В., Чаплинська Л.М.
2. Розробити систему мотивації персоналу університету до професійного
розвитку з врахуванням критеріїв особистісного та професійного зростання,
зокрема:
2.1. розробити методику інтегральної рейтингової оцінки науковопедагогічних працівників інститутів Університету, що дозволить підвищити
ефективність та результативність роботи, забезпечить здорову конкуренцію між
працівниками, визначити пріоритетність участі кожного з них у системі
матеріального та морального стимулювання працівників.
До 31 березня 2016 р.
Кузнєцова А.Я., Чаплинська Л.М., ПодчесоваВ.Ю.
Швидка О.Б., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Карбівничий І.В. Лютова Г.М., завідувачі кафедр
2.2. розробити пропозиції щодо матеріального заохочення НПП в частині
компенсації Університетом витрат на підвищення професійного розвитку
працівників (публікації, конференції, стажування в Україні й за кордоном тощо).
До 31 березня 2016 р.
Кузнєцова А.Я., Нагорна Л.М., Чаплинська Л.М.
3. Розробити та запровадити систему корпоративного навчання для
працівників Університету як систему внутрішнього університетського навчання,
яка об’єднана єдиною концепцією і методологією, розроблена для керівників всіх
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рівнів, НПП та інших категорій працівників в рамках Стратегії розвитку людських
ресурсів Університету, стратегічних цілей розвитку Університету. З цією метою:
3.1. Створити банк даних професійно-кваліфікаційних можливостей
(професійних знань, умінь, навиків, професійних сертифікатів, дистанційних
матеріалів тощо) працівників для гнучкого та оперативного використання
наявного професійно-кваліфікаційного, особистісного потенціалу працівників, а
також забезпечити подальший розвиток персоналу та забезпечити високий рівень
якості навчального процесу.
До 31 травня 2016 р.
Чаплинська Л.М., завідувачі кафедр
3.2. Запровадити коучинг як особливу технологію професійного розвитку в
умовах концепції «Навчання впродовж життя» для різних категорій працівників
Університету, що створить реальні можливості для саморозвитку, відчуття
відповідальності, особистісного і професійного зростання працівників.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Кравченко І.С., Чаплинська Л.М., Жеребило Д.В.,
завідувачі кафедр
3.3. Активізувати роботу постійно діючих семінарів з педагогічної та
професійної майстерності, зокрема курсів вивчення іноземної мови для
забезпечення фахового супроводу англомовних магістерських програм та з метою
підвищення рівня педагогічної майстерності і професійного розвитку науковопедагогічних працівників відповідно до вимог ринку праці в інститутах
Університету
Впродовж 2015/2016 н.р.
Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелеєва Н.М.
Костирко Р.О., завідувачі кафедр
3.4. залучати до процесу навчання персоналу Університету провідних
науково-педагогічних працівників Університету, вітчизняних і зарубіжних
викладачів , відомих науковців та висококваліфікованих фахівців.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Кравченко І.С., Другов О.О., Жеребило Д.В.
4. Заохочувати науково-педагогічних працівників Університету до участі в
підвищенні кваліфікації за кордоном у рамках відповідних міжнародних проектів.
З цією метою:
4.1. організувати академічну мобільність науково-педагогічних та
адміністративних працівників Університету у країнах Європейського Союзу за
кошти програми Еразмус + (Пріоритет КА1), а також в рамках підписаних з
європейськими освітніми установами двосторонніх угод.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Другов О., Малініна Г.
4.2. підготувати та здійснити подачу заявок щодо фінансування науковоосвітніх проектів Університету на конкурси:
 Міністерства закордонних справ Польщі;
листопад 2015 р.
Другов О., Боярко І., Кульчицький І., Подчесова В.Ю.,
Швидка О.Б., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Карбівничий І.В. Лютова Г.М.
 Програми Еразмус + ;
Лютий 2016 р.
Другов О., Боярко І., Подчесова В.Ю., Швидка О.Б.,
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Рисін В.В., Піхоцька О.М., Карбівничий І.В., Лютова Г.М.
 Інших фондів та установ, що надають грантове фінансування.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Другов О., Боярко І., Подчесова В.Ю.,
Швидка О.Б., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Карбівничий І.В., Лютова Г.М.
4.3. сприяти академічній мобільності працівників Університету за кошти
індивідуальних грантових програм шляхом інформування про конкурси, що
проводяться, здійснюючи при цьому оперативне коригуванням навчального
процесу (забезпеченням заміни викладання дисциплін тощо) на час їх
відрядження за кордон.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Другов О., Подчесова В.Ю., Швидка О.Б.,
Рисін В.В., Піхоцька О.М., Карбівничий І.В.,
Лютова Г.М.
5. Продовжувати співпрацю з науковими установами НАН України через
ефективну роботу науково-навчального комплексу «Економосвіта» та навчальновиробничого комплексу «Західбанкосвіта». Активізувати роботу учасників
комплексу «Економосвіта» на рівні спільного виконання науково-дослідних тем,
грантових проектів, запрошення на викладання науковців, організації
систематичної виробничої практики студентів Університету, тощо.
Впродовж 2015/2016 н.р.
Другов О., Подчесова В.Ю., Швидка О.Б.,
Рисін В.В., Піхоцька О.М., Карбівничий І.В.,
Лютова Г.М.
6. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. доцента з інформацією «Про присвоєння вчених звань науковопедагогічним працівникам Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Черкаського навчально-наукового інституту Університету кандидату
філологічних наук Потенко Людмилі Олександрівні.
2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Харківського
навчально-наукового інституту Університету кандидату економічних наук
Мірошнику Олексію Юрійовичу.
3. Підготувати атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань і передати їх
у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Міністерства освіти і науки України.
До 6 грудня 2015
Семів А.Р.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
Проти – немає.
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Утримались немає.
4. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. доцента з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати обраними за конкурсом:
– Азаренкову Галину Михайлівну на вакантну посаду завідувача кафедри
фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-наукового
інституту Університету;
– Гороховатського Володимира Олексійовича на вакантну посаду професора
кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту
Університету;
– Кавуна Сергія Віталійовича на вакантну посаду завідувача кафедри
інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту
Університету;
– Малихіну Яну Анатоліївну на вакантну посаду завідувача кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту
Університету;
– Шкодіну Ірину Віталіївну на вакантну посаду завідувача кафедри
економічної теорії Харківського навчально-наукового інституту Університету;
– Ізюмцеву Наталію Володимирівну на вакантну посаду завідувача кафедри
менеджменту та бізнесу Харківського навчально-наукового інституту
Університету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
5. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. доцента з інформацією «Про рекомендацію до друку навчальних
програм базових дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки
усіх спеціальностей в Університеті».
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати до друку навчальні програми базових дисциплін
бакалаврського та магістерського рівнів підготовки усіх спеціальностей з метою
запровадження в Університеті 2015/2016 н.р. відповідно до навчальних планів
підготовки фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» спеціальностей:
«Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна
кібернетика», «Управління персоналом», «Комп’ютерні науки», «Правознавство»,
«Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою»:
Базові дисципліни бакалаврського рівня підготовки
1.1 Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
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Історія українського суспільства

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Політична та правова культура
1.2 Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Вища математика

Інформатика для економістів

Економічна теорія

Економіко-математичні методи моделі

Регіональна економіка

Інформатика для юристів

Дискретна математика

Фізика

Чисельні методи

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Математичні методи дослідження операцій
1.3 Дисципліни циклу професійної підготовки

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Фінанси підприємств

Гроші і кредит І; ІІ

Фінанси І; ІІ

Бухгалтерський облік І; ІІ

Безпека життєдіяльності

Соціологія

Статистика

Міжнародна економіка І; ІІ

Фінансовий аналіз

Інформаційні системи і технології

Банківські операції І; ІІ

Економіка праці та соціально трудові відносини
Спеціальність
6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська
справа»

Фінансовий облік у банку

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Аналіз банківської діяльності

Страхування
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Оподаткування
Спеціальність 6.030508 « Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»

Державні фінанси

Фінансовий ринок

Фондовий ринок

Страхування

Оподаткування
Спеціальність 6.03509 « Облік і аудит»

Фінансовий облік

Управлінський облік

Звітність підприємств

Аудит

Облік і звітність в оподаткуванні

Оподаткування

Економічна кібернетика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Інтегровані системи управління

Моделювання економіки

Технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Інформаційна безпека

Інтелектуальні системи аналізу даних

Основи управління проектами інформатизації
Спеціальність 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Ринок праці

Інформаційні системи та безпека УП та економіці праці

HR-школа

Управління персоналом
Базові дисципліни магістерського рівня підготовки
2.2 Дисципліни цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Глобальна економіка

Управління людськими ресурсами

Професійна іноземна мова

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
2.3 дисципліни циклу професійної підготовки
Спеціальність 8.0305802 «Банківська справа»

Інноваційні технології (тренінгів курс)

Фінансовий менеджмент у банку

Банківське регулювання та нагляд

Ризик-менеджмент у банку
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Кредитний менеджмент
Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Податковий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Страховий менеджмент

Ринок фінансових послуг
Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»

Стратегічний аналіз

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Організація і методика аудиту

Організація бухгалтерського обліку
Спеціальність 8.03050201 «Економічна кібернетика»

Технології управління персоналом

Управління соціальним розвитком

Стратегічне управління

Інноваційне управління людськими ресурсами
Базові дисципліни магістерського рівня підготовки галузь знань 1801
«Специфічні категорії»
Спеціальність 8.18010016 « Бізнес-адміністрування»

Мікроекономіка і макроекономіка

Економіка підприємств

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародна економіка

Стратегічне управління

Менеджмент персоналу

Маркетинговий менеджмент

Фінанси підприємств

Прикладна статистика

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

Господарське право
Спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»
галузь знань 1801 «Специфічні категорії»

Теорія безпеки соціальних систем

Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Правове забезпечення суб’єктів господарської діяльності в Україні
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Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної
безпеки

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві

Професійна психологія

Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансовоекономічної безпеки

Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та
фінансових установ
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
6. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи Університету
банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку
монографій».
УХВАЛИЛИ:
2.
Рекомендувати до друку монографію «Формування та реалізація стратегії
кредитно-інвестиційної діяльності банків: теорія, методологія, практика »
(обсяг 26,4 друк.арк.), підготовлену Андрос С.В
3.
Рекомендувати до друку монографію «Інвестиційний потенціал інститутів
фінансового ринку України» (обсяг 14 друк.арк.), підготовлену Квасницькою Р.С.
4.
Рекомендувати до друку монографію «Харківське математичне товариство
кінця ХІХ – початку ХХ ст. (історико-педагогічний аспект)» (обсяг 8,5 друк.арк.),
підготовлену Бобрицькою Г.С., Кириченко І.К.
5.
Рекомендувати до друку наукове видання «Методи оцінки витрат на
розробку програмного забезпечення» (обсяг 7,0 друк.арк.),
підготовлене
Гороховатським В.О., Дубницьким В.Ю., Лукіною В.О., Кобиліною А.М.,
Москаленко О.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
7. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. доцента з інформацією «Про затвердження «Положення про порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними
трудових договорів (контрактів)»
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За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.

8. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету банківської справи
к.філол.н. доцента з інформацією «Про затвердження положень про структурні
підрозділи Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити положення про структурні підрозділи Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»:
 Положення про навчально-методичний відділ
 Положення про наукову бібліотеку
 Положення про центр інформаційних технологій та дистанційного
навчання
 Положення про науково-організаційний відділ
 Положення науково-дослідний центр
 Положення про докторантуру та аспірантуру
 Положення про центр міжнародного співробітництва
 Положення про центр підвищення кваліфікації
 Положення про видавництво
 Положення про відділ зв’язків з громадськістю та маркетингу
 Положення про центр роботи з молоддю
 Положення про відділ роботи з персоналом
 Положення про відділ бухгалтерського обліку та економічної роботи
 Положення про загальний відділ
 Положення про відділ забезпечення діяльності університету
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
Проти – немає.
Утримались немає.
9. СЛУХАЛИ: Дмитренка М.Г., директора Черкаського навчально-наукового
інституту, к.е.н., професора з інформацією «Про затвердження акредитаційних
справ Черкаського навчально-наукового інституту зі спеціальностей 8.03050802
«Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит»».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити акредитаційні справи Черкаського навчально-наукового інституту
зі спеціальностей 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і
кредит», 8.03050901 «Облік і аудит»
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 35.
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Проти – немає.
Утримались немає.
Про затвердження акредитаційних справ Черкаського навчально-наукового
інституту зі спеціальностей 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801
«Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит»
Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

