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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради
Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 1
від 30 серпня 2016 року

(м. Київ)
Голова Вченої ради:
Секретар:
Присутні:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про завдання науково-педагогічних працівників на 2016/2017 н.р.
Доповідає: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.
2. Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2016 р. та основні завдання з
поглиблення профорієнтаційної роботи у 2016/2017 н.р.
Доповідає: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.
3. Про затвердження результатів І етапу конкурсного відбору проектів наукових
досліджень та розробок.
Доповідає: Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
4. Про функціонування спеціалізованих вчених рад Університету.
Доповідає: Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
5. Про внесення змін до структури Університету.
Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
6. Різне.
6.1. Про підсумки вступної кампанії до докторантури і аспірантури у 2016 році.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
6.2. Про затвердження нового переліку спеціальностей в докторантурі.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
6.3. Про призначення стипендій.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
6.4. Про план заходів щодо покращення показників Університету у рейтингах
вищих навчальних закладів.
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва, д.е.н., професор.
6.5. Про направлення на стажування.
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва, д.е.н., професор.
6.6. Про внесення змін до положення про нормування педагогічного
навантаження та про затвердження порядку призначення та виплати стипендій,
матеріального забезпечення та допомоги, премій студентам, аспірантам,
докторантам.
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
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професор.
6.7. Про розробку додатку для смартофонів «УБС».
Інформує: Чирва А.Ю. голова студентської ради Університету.
6.8. Про внесення змін до правил прийому до Університету.
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного
співробітництва, д.е.н., професор.
6.9. Про вартість навчання для працівників Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи»
Інформує: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.
6.10. Про призначення іменних стипендій Національного банку України
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н.,
професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з
доповіддю «Про завдання науково-педагогічних працівників на 2016/2017 н.р.».
ВИСТУПИЛИ:
Вознюк М.А., директор Львівського навчально-наукового інституту д.е.н. доцент;
Ткаченко Н.В. т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту, д.е.н.,
професор; Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту
д.е.н. професор.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити основні напрями діяльності Університету банківської справи
на 2016/2017 н.р.
2. Провести збори трудових колективів Інститутів для інформування
працівників та забезпечення виконання основних напрямів діяльності
Університету банківської справи на 2016/2017 н.р.
До 15.09.2016
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,
Рогова Н.В., Стороженко О.О.
3. Затвердити Загальний план організаційної, навчальної, наукової,
методичної, виховної, міжнародної та фінансово-господарської роботи на
2016/2017 н.р. (додається)
4. Заслухати інформацію про хід виконання Загального плану
організаційної, навчальної, наукової, методичної, вихованої, міжнародної та
фінансово-господарської роботи на 2016/2017 н.р. Університету на Вченій раді.
До 30.06.2017
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,
Рогова Н.В.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженок Т.С. ректора
Університету, д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
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2. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з
доповіддю «Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2016 р. та основні
завдання з поглиблення профорієнтаційної роботи у 2016/2017 н.р.».
ВИСТУПИЛИ:
Рисін В.В. декан факультету фінансів Львівського навчально-наукового інституту,
д.е.н., доцент; Швидка О.Б. декан факультету банківської справи Харківського
навчально-наукового інституту, к.е.н.; Костирко Р.О. директор Інституту
банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати результати прийому до Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ) у 2016 р. за ОКР «магістр» задовільними,
за ОКР «бакалавр» незадовільними.
2. Провести детальний аналіз прорахунків вступної кампанії в кожному
інституті, обговорити їх на засіданнях кафедр, розробити плани роботи
відбіркових комісій.
До 1.10.2016
Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.
Костирко Р.О., завідувачі кафедр.
3. Забезпечити високий рівень організації вступної кампанії 2016/2017 року,
прозорість, демократичність і відкритість роботи Приймальної комісії
Університету та відбіркових комісій Інститутів Університету, дотримання вимог
нормативно-правових документів щодо організації прийому та зарахування на
навчання, зокрема:
- систематично проводити роз'яснювальну роботу щодо правил прийому до
Університету, не допускати випадків недобросовісних дій членів Приймальної
комісії Університету щодо прийому документів та зарахування на навчання;
- протягом усього періоду вступної кампанії залучати до роботи органи
студентського самоврядування;
- під час проведення конкурсного відбору й зарахування вчасно
оприлюднювати списки вступників, рекомендованих до зарахування за сумою
балів, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному інтернет-сайті
Університету, інформаційних стендах приймальної комісії, вчасно вносити дані
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Упродовж 2016/2017 н.р.
Смовженко Т.С., Огородник В.В., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Костирко Р.О.
4. Інститутам розробити плани профорієнтаційної роботи на 2016/2017 н.р. і
забезпечити їх виконання. Залучати до профорієнтаційної роботи науковопедагогічних працівників кафедр Інститутів Університету, органи студентського
самоврядування, випускників Університету, працівників Національного банку
України, інших фінансово-кредитних установ.
Упродовж 2015/2016 н.р.
Кравченко І.С., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Костирко Р.О.
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5. Обґрунтовано формувати планові обсяги прийому до Університету у 2017
році, враховуючи зміни в Умовах прийому, стратегію розвитку Університету,
потребу банків та фінансово-кредитних установ у фахівцях з вищою освітою,
результати маркетингових досліджень.
Упродовж 2016/20167 н.р.
Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С., Огородник В.В.,
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,
Рогова Н.В.
6. Активізувати співпрацю Університету зі школами, технікумами та
коледжами в напрямі залучення школярів-старшокласників з високим рівнем
фінансової грамотності до участі в культмасових заходах Університету; з
фінансово-кредитними установами з питань вдосконалення навчальних планів,
організації
проведення
практик,
розподілу
студентів,
залучення
висококваліфікованих практичних працівників до участі в навчальному процесі.
Упродовж 2016/2017 н.р.
Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Костирко Р.О.
7. Проаналізувати ліцензований обсяг за напрямами підготовки і
спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною і заочною
формами навчання і привести його відповідно до реальних можливостей
Університету та потреб регіону.
До 1.10.2016
Кравченко І.С., Огородник В.В., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Костирко Р.О.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженко Т.С. ректора
Університету, д.е.н., професора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
3. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н.,
професора з доповіддю «Про затвердження результатів І етапу конкурсного
відбору проектів наукових досліджень та розробок».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати І етапу конкурсного відбору наукових проектів
фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок.
2. Рекомендувати для подальшого проходження наукової та науковотехнічної експертизи у другому етапі конкурсного відбору проекти:
–
фундаментального
дослідження
«Теорія
та
методологія
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (керівник проекту –
Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор; пропонований
термін виконання проекту – з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року;
орієнтовний обсяг фінансування проекту – 6 200,3 тис. грн., у т.ч. на 2017 рік –
1 920,2 тис. грн.);
–
прикладного дослідження «Науково-прикладні засади формування
освітніх компетенцій у сфері фінансової грамотності та фінансової освіченості в

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

Протокол № 1 від 30.08.2016
Стор. 5 з 11
Примірник контрольний

Україні» » (керівник проекту – Кузнєцова А.Я., перший проректор, д.е.н.,
професор; пропонований термін виконання проекту – з 01 січня 2017 року по 31
грудня 2018 року; орієнтовний обсяг фінансування проекту – 2 282,5 тис. грн., у
т.ч. на 2017 рік – 1 112,9 тис. грн.).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались - немає.
4. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н.,
професора з доповіддю «Про функціонування спеціалізованих вчених рад
Університету»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про функціонування спеціалізованих вчених
рад та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій» (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
5. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
доповіддю «Про внесення змін до структури Університету»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до структури Університету, що додаються.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26.
Проти – немає.
Утримались - 2.
6. РІЗНЕ.
6.1. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора, 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 01.09.2016 по 31.08.2019) та
призначити наукового консультанта:
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
за рахунок коштів Державного бюджету України:
1.1 . Хуторну Мирославу Емілівну, науковий консультант Барановський О.І.,
д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет
банківської справи»;
1.2 . Хоружого Сергія Гавриловича, науковий консультант Карчева Г.Т.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи».
на комерційній основі:
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1.3 . Сенища Павла Миколайовича, науковий консультант Вовчак О.Д.,
д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту
банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської
справи»;
1.4 . Денис Оксану Богданівну, науковий консультант Смовженко Т.С.,
д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»;
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
за рахунок коштів Державного бюджету України:
1.5 . Гончаренко Олену Олексіївну, науковий консультант Остап’юк Н.А.,
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту Черкаського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Зарахувати до аспірантури ДВНЗ «Університет банківської справи» осіб,
які успішно склали вступні іспити, набрали прохідний бал 249 і більше та
призначити наукових керівників:
2.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Саєнко Інну Ігорівну
303
Самородов Б.В.
д.е.н., професор
2. Оніщенко Ірину Олександрівну
300
Шкодіна І.В.
д.е.н., доцент
3. Косовського Ігоря Олександровича
275
Сословський В.Г.
д.е.н., професор
4. Кавецького Володимира
259
Кузнєцова А.Я.
Ярославовича
д.е.н., професор
б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Панченко Ольгу Вікторівну
300
Гірченко Т.Д.
к.е.н., професор
2. Мельникову Тетяну Сергіївну
274
Гірченко Т.Д.
к.е.н., професор
в) заочна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
на комерційній основі:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1.
Бедненка Владислава
272
Вовчак О.Д.
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д.е.н., професор
Рисін В.В.
д.е.н., доцент
Васюренко О.В.
д.е.н., професор

Блажинську
275
Тетяну Олександрівну
г) стаціонарна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
на комерційній основі:
1.
Дорофєєва Дмитра Анатолійовича
276
Міщенко С.В.
д.е.н., професор
2.
Покідіна Дмитра Володимировича
250
Міщенко В.І.
д.е.н., професор
3.
Лісняка Андрія Євгеновича
278
Смовженко Т.С.
Д.е.н., професор
2.1. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Лещенко Катерину Павлівну
289
Сулима М.О.
к.е.н., доцент
2. Васьо Ольгу Анатоліївну
270
Рудницький В.С.
д.е.н., професор
2.1. Зі спеціальності 051 «Економіка»
а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Березинець Анастасію
283
Кравченко І.С.
Володимирівну
д.е.н., професор
2. Дивнич Олену Сергіївну
256
Семів Л.К.
д.е.н., професор
3. Наумова Олега Вадимовича
249
Засядько А.А.
д.т.н., професор
на комерційній основі:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Федоренка Андрія
270
Кравченко І.С.
Володимировича
д.е.н., професор
2. Смовженка Сергія Миколайовича
265
Семів Л.К.
3.
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д.е.н., професор
б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2016 по 31.08.2020)
за рахунок коштів Державного бюджету України:
№ з/п
Прізвище, ім’я по батькові
Кількість Науковий керівник
балів
1. Красовську Ірину Дмитрівну
278
Кравченко І.С.
д.е.н., професор
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.2. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
інформацією «Про затвердження нового переліку спеціальностей в докторантурі»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити новий перелік спеціальностей в докторантурі ДВНЗ
«Університет банківської справи», а саме:
- 071 «Облік і оподаткування» (наявність трьох штатних працівників докторів
наук з даної спеціальності – д.е.н., професор Костирко Р.О., д.е.н., професор
Рудницький В.С., д.е.н., доцент Дмитренко І.М.);
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (наявність трьох штатних
працівників докторів наук з даної спеціальності – д.е.н., професор
Азаренкова Г.М., д.е.н., професор Барановський О.І., д.е.н., професор
Кузнєцова А.Я.).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.3. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора, д.е.н., професора з
інформацією з інформацією «Про призначення стипендій»
УХВАЛИЛИ:
1. Подати кандидатуру Пантєлєєвої Ксенії Олександрівни, аспіранта
першого року навчання зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і
кредит» з відривом від виробництва за рахунок коштів Державного
бюджету України на призначення академічної стипендії імені М.С.
Грушевського.
2. Рекомендувати на призначення стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих вчених Мельниченко Олександра Віталійовича, 1984 року
народження (32 роки) – кандидата економічних наук, доцента, доцента
кафедри обліку і аудиту Харківського навчально-наукового інституту
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи».
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
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Утримались немає.
6.4. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професора
з інформацією «Про план
заходів щодо покращення показників Університету у рейтингах вищих
навчальних закладів»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити план заходів щодо покращення показників Університету у
рейтингах вищих навчальних закладів (додається)
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.5. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про
направлення на стажування».
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно Закону України "Про освіту", ст. 60 закону "Про вищу освіту",
Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. №579 "Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність", направити Качмар Світлану Ігорівну на професійне вдосконалення,
підготовку наукової роботи, а також професійне стажування на підставі
запрошення.
2. Направити Буяр Катерину Володимирівну, аспіранта 2-го року навчання
на стажування за стипендіальною програмою академічних обмінів Австрійської
Республіки в університет м. Грац з 1.09.2016 по 31.12.2016.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.6. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи
Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до положення
про нормування педагогічного навантаження та про затвердження порядку
призначення та виплати стипендій, матеріального забезпечення та допомоги,
премій студентам, аспірантам, докторантам».
УХВАЛИЛИ:
1.
Внести зміни до положення про нормування педагогічного
навантаження (додаються).
2.
затвердити «Порядок призначення та виплати стипендій,
матеріального забезпечення та допомоги, премій студентам, аспірантам,
докторантам» (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.7. СЛУХАЛИ: Чирву А.Ю. голову студентської ради Університету з
інформацією «Про розробку додатку для смартофонів «УБС»».
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УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати ініціативу студентського самоврядування про розробку
додатку до смартфонів «УБС» та надати допомогу у розробці.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.8. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та
міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення
змін до правил прийому до Університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Доповнити правила прийому до Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» пунктом 9 у наступній редакції:
Іноземці, що не проходили в Україні програм підготовки до вступу у
вищі навчальні заклади та які мають відповідні документи про повну
загальну середню освіту та вступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на англомовну освітню програму за базовими акредитованими
спеціальностями, зараховуються до Інститутів за результатам
комплексної співбесіди з трьох предметів: математики, англійської мови,
географії.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
6.9. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з
інформацією «Про вартість навчання для працівників Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи»».
УХВАЛИЛИ:
1. З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших
працівників Університету, для актуалізації знань, практичних навичок
та підтримки самоосвіти:
1.1. Розрахувати вартість навчання за освітнім ступенем «магістр» в
Університеті для науково-педагогічних та інших працівників
Університету, беручи до уваги перезарахування дисциплін, що
відображені в їх дипломі про вищу освіту.
до 19.09.2016
Кравченко І.С., Нагорна Л.М., Рябова О.Б.
1.2. Розробити індивідуальні навчальні плани для науковопедагогічних та інших працівників Університету, що
здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» з
урахуванням перезарахованих дисциплін.
до 10.10.2016
Кравченко І.С., Рябова О.Б.,
2. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
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6.10. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора Університету з навчальнометодичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про призначення іменних
стипендій Національного банку України».
УХВАЛИЛИ:
1. Подати на призначення академічних стипендій Національного банку
України на I семестр 2016/2017 н.р. такі кандидатури:
Львівський навчально-науковий інститут:
- Козак Оксана Романівна – ІV курс;
- Стомік Валентина Олегівна – ІV курс;
- Гнатишин Марія Степанівна – ІV курс.
Харківський навчально-науковий інститут:
- Свергун Олена Андріївна – ІІІ курс.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.
Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

