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РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
з питання: «Про затвердження Положень про Центри Навчально-наукового 
інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна: про Центр розвитку дуальної освіти та 
навчання через дослідження; про Центр «Фінансова клініка»; 

про Центр вдосконалення освітніх траєкторій; 
про Центр розвитку фінансових технологій «РіпТесЬ» 

від 22 лютого 2021 року, протокол № З

Заслухавши виступ директора Навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» проф. Самородова Б.В. та беручи до 

уваги п. 4 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», наказ ректора №0113- 

1/237 від 14 липня 2020 р., Вчена рада Університету ухвалила:

1. Затвердити Положення про Центр розвитку дуальної освіти та 

навчання через дослідження.

2. Затвердити Положення про Центр «Фінансова клініка».

3. Затвердити Положення про Центр вдосконалення освітніх 

траєкторій.

4. Затвердити Положення про Центр розвитку фінансових технологій 

«РіпТесЬ».

5. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Термін виконання: до 15.03.2021 р.
Відповідальний: директор Навчально-наукового інституту «Каразінський 
банківський інститут» проф. Самородов Б.В.
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр розвитку дуальної освіти на навчання через дослідження 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України 

та Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і є 

нармативно-правовим актом, який регламентує діяльність центру розвитку 

дуальної освіти та навчання через дослідження навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі - Центр ДО та НД). 

1.2. Центр ДО та НД є структурним підрозділом Навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр ДО та НД безпосередньо підпорядковується директору 

Інституту. 

1.4. Центр ДО та НД очолює директор Центру, який призначається на 

посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з розподілом 

повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру ДО та НД затверджується 

ректором Університету за поданням директора Інституту в межах структури 

та чисельності працівників Університету згідно зі штатним розписом. 

 

2. Основні завдання і функції Центру ДО та НД 

  

2.1. Основними завданнями Центру ДО та НД є: 

 

2.1.2. Системне впровадження дуальної форми навчання та навчання 

через дослідження для усунення основних недоліків традиційних форм і 

методів навчання, подолання розривів між теорією і практикою, освітою й 

виробництвом. 

2.1.2. Залучення  студентів та аспірантів Каразінського університету та 

інших ЗВО на основі  програм дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження до: 

- виконання проектів, що реалізуються Каразінським університетом; 

- виконання проектів, що реалізуються суб’єктами господарювання, 

партнерами у реалізації програм дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження; 

- реалізації наукових проектів за програм дуальної форми навчання та 

навчання через дослідження. 
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2.1.3. Створення ефективної системи (логістичного порталу) для 

постійного виявлення та моніторингу запитів структурних підрозділів 

(проектних команд) Каразінського університету та суб’єктів 

господарювання-партнерів у трудових ресурсах за програмами дуальної 

форми навчання та навчання через дослідження та зацікавленості здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічного персоналу (наукових керівників 

здобувачів вищої освіти) щодо залучення до виконання проектів  реального 

сектору економіки. 

2.1.4. Системний моніторинг та аналіз функціонування дуальної форми 

навчання та навчання через дослідження в Каразінському університеті та 

інших ЗВО та розробка аналітичних, дослідницьких і методичних матеріалів.   

2.1.5. Популяризація дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження. 

 

2.2. Основними функціями Центру ДО та НД є: 

 

2.2.1. Вивчення потреб структурних підрозділів та дослідницьких 

(фундаментальних, прикладних) проектів Каразінського університету для 

формування переліку (бази) необхідних програм дуальної форми навчання та 

навчання через дослідження. 

2.2.2. Вивчення потреб бізнесу, ОТГ, інших суб’єктів господарювання у 

трудових ресурсах та укладення системи партнерських договорів щодо 

реалізації програм дуальної форми навчання та навчання через дослідження. 

2.2.3. Постійний моніторинг дослідницьких (фундаментальних, 

прикладних) проектів для визначення можливості залучення у проектні 

команди (колективи) студентів та аспірантів Каразінського університету за 

програмами дуальної форми навчання та навчання через дослідження. 

2.2.4. Забезпечення залученості професорсько-викладацького складу 

Каразінського університету до реального сектору економіки та впровадження 

практики дуальної освіти/навчання через дослідження та провадження 

кращих бізнес-кейсів у освітній процес. 

2.2.5. Напрацювання правових та логістичних моделей координації 

потреб та можливостей роботодавців, закладів вищої освіти та студентства 

(молоді) для ефективного забезпечення потреб мікро-, малого та середнього 

бізнесу у трудових ресурсах за умови гарантування забезпечення цілей і 

завдань усіх  учасників проекту. 

2.2.6. Укладання мережі  партнерських договорів про залучення 

студентства Каразінського університету до виконання проектів реального 

сектору економіки в межах реалізації програм  дуальної освіти та навчання 

через дослідження. 

2.2.7. Працевлаштування (забезпечення часткової зайнятості) 

студентства Каразінського університету за наявними спеціальностями на 

основі програмам  дуальної освіти. 
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2.2.8. Впровадження та удосконалення програм дуальної форми 

навчання та навчання через дослідження шляхом організації співпраці та 

координації науково-педагогічного персоналу Каразінського університету та 

замовників (роботодавців) у різних сферах економіки. 

2.2.9. Поширення досвіду успішних практик забезпечення 

конкурентоспроможного рівня професійної підготовки кадрів із урахуванням 

вимог роботодавців  через узгоджену взаємодію освітньої та виробничої 

сфери на основі програмам дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження. 

 

3. Права Центру ДО та НД 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр ДО та НД має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, 

які входять до компетенції Центру ДО та НД. 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру ДО 

та НД. 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну 

для виконання основних завдань та функцій Центру ДО та НД, визначених 

розділом 2 цього Положення. 

 

4. Взаємодія Центру ДО та НД з іншими підрозділами Інституту та 

Каразінського університету 

 

4.1. Центр розвитку дуальної освіти та навчання через дослідження 

взаємодіє з підрозділами Інституту, Каразінського університету, а також 

іншими установами та організаціями з питань, які належать до компетенції 

Центру ДО та НД. 

4.2. Для реалізації проектів Центру ДО та НД можуть формуватися 

команди – із постійних працівників з залученням до груп реалізації окремих 

проектів (субпроектів) персоналу профільних структурних підрозділів 

Каразінського університету. При формуванні проектних груп максимальний 

пріоритет надається здобувачам вищої освіти Каразінського університету на 

основі програмам дуальної освіти та навчання через дослідження. 

4.3. Для формування проектних команд застосовується режим 

конкурсного відбору (у тому числі для забезпечення престижності участі у 

проектах). 
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5. Відповідальність Центру ДО та НД 

 

5.1. Співробітники Центру ДО та НД несуть відповідальність в межах 

своєї компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, 

відповідно до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр ДО та НД 

 

6.1. Положення про Центр ДО та НД затверджується рішенням 

Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр ДО та НД 

вносяться в такому ж порядку. 

 

7. Ліквідація та реорганізація Центру ДО та НД 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру ДО та НД здійснюється згідно з законодавством 

України, Статутом Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру ДО та НД вивільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр «Фінансова клініка» 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства 

України  

та Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і є 

нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність Центру 

«Фінансова клініка» навчально-наукового інституту «Каразінський 

банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна (далі - Центр «Фінансова клініка»). 

1.2. Центр «Фінансова клініка» є структурним підрозділом 

Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – 

Інститут). 

1.3. Центр «Фінансова клініка»  безпосередньо підпорядковується 

директору Інституту. 

1.4. Центр «Фінансова клініка»  очолює директор Центру, який 

призначається на посаду і звільняється з неї проректором Університету 

(згідно з розподілом повноважень) відповідно до законодавства України про 

працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру «Фінансова клініка»  

затверджується ректором Університету за поданням директора Інституту в 

межах структури та чисельності працівників Університету згідно зі штатним 

розписом. 

 

 

2. Основні завдання і функції Центру «Фінансова клініка» 

 

2.1. Основними завданнями Центру «Фінансова клініка» є: 

 

2.1.1. Підготовка, організація та проведення освітніх та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Каразінського університету у сфері фінансів до професійної діяльності, 

сприяння розумінню ними специфіки майбутньої професії  та професійних 

підходів до управління фінансами. 
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2.1.2. Сприяння напрацюванню науково-педагогічним/науковим 

персоналом Каразінського університету досвіду практичної роботи та/або 

науковому  консультуванні  у сфері управління фінансами. 

2.1.3. Розробка методик тренінгових програм для споживачів 

фінансових послуг щодо діючих та нових фінансових продуктів та технологій 

для підвищення обізнаності  та компетентностей споживачів фінансових 

послуг. 

2.1.4. Проведення спеціалізованих заходів / тренінгових програм для 

споживачів фінансових послуг. 

2.1.5. Створення інформаційно-аналітичної електронної платформи для 

учасників ринку фінансових послуг з метою забезпечення доступу до 

об’єктивної інформації про стан ринку фінансових послуг, сучасні фінансові 

інструменти, подолання фінансових «фобій» споживачів фінансових послуг 

та фінансові продукти, що пропонуються споживачам операторами ринку 

фінансових послуг. 

2.1.6. Проведення щоквартальних та щорічних аналітичних досліджень 

стану ринку фінансових послуг. 

2.1.7. Розробка та впровадження методик «вчись тестуючи» для 

просування консультаційних рішень, які будуть орієнтовані на фінансову 

інклюзивність та масовий ринок. 

2.1.8. Організація інформаційно-освітньої роботи з вразливими 

групами населення для сприяння їх більш активній участі у фінансовій 

діяльності. 

 

2.2.  Основними функціями Центру «Фінансова клініка» є: 

 

2.2.1. Надання регулярної індивідуальної та колективної 

консалтингової допомоги споживачам фінансових послуг (мікро, малому та 

середньому бізнесу, ОСББ, ОТГ, фізичним особам та іншим зацікавленим 

особам) щодо ринку фінансів (у тому числі електронних фінансів). 

2.2.2. Розробка методик та проведення спеціалізованих тренінгових 

програм для споживачів фінансових послуг щодо діючих та нових 

фінансових продуктів та технологій для підвищення обізнаності  та 

компетентностей споживачів фінансових послуг. 

2.2.3. Створення та підтримка інформаційно-аналітичної електронної 

платформи для учасників ринку фінансових послуг в режимі студентського 

проекту  Каразінського університету з метою посилення практичної 

складової у підготовці здобувачів вищої освіти Каразінського університету у 

сфері фінансів. 

2.2.4. Надання клієнтам менторського супроводу (очно та/або 

інтерактивно). 

2.2.5. Проведення заходів спільно із іншими структурними 

підрозділами Каразінського університету, діяльність яких є дотичною до 



7 

 

питань управління фінансами та юридичного супроводу фінансово-

господарської діяльності. 

2.2.6. Поширення досвіду успішних кейсів практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти Каразінського університету у сфері фінансів до 

професійної діяльності, сприяння розумінню ними специфіки майбутньої 

професії та професійних підходів до управління фінансами. 

 

 

3. Права Центру  «Фінансова клініка» 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр «Фінансова клініка»  має 

право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, 

які входять до компетенції Центру «Фінансова клініка». 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру 

«Фінансова клініка». 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну 

для виконання основних завдань та функцій Центром «Фінансова клініка», 

визначених розділом 2 цього Положення. 

 

 

4. Взаємодія Центру «Фінансова клініка»  з іншими підрозділами 

Інституту та Каразінського університету 

 

4.1. Центр «Фінансова клініка» взаємодіє з підрозділами Інституту, 

Каразінського університету, а також іншими установами та організаціями з 

питань, які належать до компетенції Центру «Фінансова клініка». 

4.2. Для реалізації проектів Центру «Фінансова клініка» можуть 

формуватися команди –  із постійних працівників та шляхом залученням до 

груп реалізації окремих проектів (субпроектів) науково-

педагогічного/наукового персоналу Каразінського університету (як 

керівників/консультантів проектів) та здобувачів вищої освіти (як 

безпосередніх виконавців).  

4.3. До проектних команд Центру «Фінансова клініка» можуть 

залучатися провідні фахівці-практики у сфері фінансів та дотичних галузей 

економіки у якості консультантів/тренерів/менторів. 
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5. Відповідальність Центру «Фінансова клініка» 

5.1. Співробітники Центру «Фінансова клініка»  несуть 

відповідальність в межах своєї компетенції згідно даного Положення і 

посадових обов’язків, відповідно до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр «Фінансова клініка» 

 

6.1. Положення про Центр «Фінансова клініка» затверджується 

рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр «Фінансова 

клініка»  вносяться в такому ж порядку. 

 

7. Ліквідація та реорганізація Центру «Фінансова клініка» 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру «Фінансова клініка» здійснюється згідно з 

законодавством України, Статутом Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру «Фінансова клініка» 

вивільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів 

відповідно до трудового законодавства України. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр вдосконалення освітніх траєкторій 

Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України та 

Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і є 

нармативно-правовим актом, який регламентує діяльність Центру 

вдосконалення освітніх траєкторій Навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (далі - Центр ВОТ). 

1.2. Центр ВОТ є структурним підрозділом Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр ВОТ безпосередньо підпорядковується директору 

Інституту. 

1.4. Центр ВОТ очолює директор Центру, який призначається на 

посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з розподілом 

повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру ВОТ затверджується ректором 

Університету за поданням директора Інституту в межах структури та 

чисельності працівників Університету згідно зі штатним розписом. 

 

2. Основні завдання і функції Центру ВОТ 

 

2.1. Основними завданнями Центру ВОТ є: 

 

2.1.1. Організація, координація і реалізація в освітніх/тренінгових 

програм (індивідуальних/корпоративних) навчання/підвищення кваліфікації 

працівників фінансово-кредитної сфери; 

2.1.2. Організація, координація та впровадження сертифікаційних 

програм індивідуальної освітньої траєкторії за результатами засвоєння блоків 

навчальних дисциплін Каразінського університету за різними формами 

навчання (денною, дистанційною тощо); 

2.1.3. Організація, координація і реалізація освітніх продуктів у сфері 

фінансів (ефективного управління фінансами, інвестування, новітніх 

фінансових технологій тощо) для забезпечення доступу населення 

найвіддаленіших куточків Харківського регіону до якісної фінансової освіти 

і виховання, навчання та перепідготовки, підвищення кваліфікації  
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педагогічних працівників, працівників державних установ, служби 

зайнятості, соціальних служб та пенсійних фондів, підготовки незалежних 

фінансових радників та волонтерів; 

2.1.4. Організація, координація і реалізація ворк-шопів щодо  сучасної 

структури та  системи учасників ринку фінансових послуг,  тренінги із 

напрацювання навичок користування  сучасними фінансовими продуктами 

та фінансовими інструментами, тренінги щодо визначення надійних 

операторів ринку фінансових послуг та уникнення шахрайства,  інших 

тренінги із управління ресурсами та інвестиційної діяльності; 

2.1.5. Організація, координація та впровадження нових освітніх 

(тренінгових) продуктів та програм менторської підтримки на основі 

моніторингу сучасних потреб економіки та розвитку перспективних галузей 

для створення на  базі  Каразінського університету підпрємницьких 

екосистем для розвитку Харківської області; 

2.1.6. Організація, координація та впровадження продуктів у сфері 

фасилітації, фандрайзингу тощо; 

2.1.7. Розробка тренінгових програм (шкіл) на замовлення (корпоративних 

програм); 

2.1.8. Організація, координація та забезпечення менторського 

супроводу замовників послуг центру; 

2.1.9. Забезпечення функціонування освітнього онлайн сервісу для 

реалізації навчальних та просвітницьких проектів за напрямами розвитку 

фінансової культури; 

2.1.10. Організація, координація та провадження інших просвітницьких 

заходів. 
 

2.2. Основними функціями Центру ВОТ є: 

 

2.2.1. Постійний моніторинг сучасних потреб економіки у освітніх 

продуктах, розвитку перспективних галузей,  запиту замовників  та інші 

маркетингові дослідження (у тому числі із залученням з інших структурних 

підрозділів ) для формування пропозицій щодо лінійки продуктів Центру; 

2.2.2. Організація освітнього/тренінгового процесу навчання, 

підвищення кваліфікації та менторінгу на сучасному педагогічному, науково-

методичному та технічному рівні; 

2.2.3. Організація роботи по залученню слухачів/замовників/спонсорів/ 

грантодавців до участі в продуктах Центру ВОТ; 

2.2.4. Організація роботи по просуванню продуктів Центру через участь 

у публічних закупівлях/комерційних тендерах (закупівлях); 

2.2.5. Встановлення прямих ділових зв'язків із  фінансово-кредитними 

установами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, що здійснюють контрольні/моніторингові функції щодо 

рівня кваліфікації фахівців відповідних напрямків діяльності, бізнес-

асоціаціями, громадськими організаціями, ОТГ, замовниками корпоративних 

програм та ін.; 
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2.2.6. Залучення провідних фахівців Каразінського університету, 

фінансово-кредитних установ, зарубіжних спеціалістів, викладачів інших 

закладів освіти до участі у розробці продуктів/послуг Центру та  

навчальному/тренінговому процесі; 

2.2.7. Разом із спеціалізованими підрозділами Каразінського 

університету формування цінової політики щодо лінійки продуктів/послуг 

Центру; 

2.2.8. Належне документування продажу продуктів/надання послуг 

Центром; 

2.2.9. Ініціювання питання про оформлення охоронних документів (у 

сфері захисту авторських майнових/немайнових) на відповідні продукти 

Центру. 

 

3. Права Центру ВОТ 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр ВОТ має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, 

які входять до компетенції Центру ВОТ; 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру 

ВОТ; 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну 

для виконання основних завдань та функцій Центру ВОТ, визначених 

розділом 2 цього Положення. 

3.1.4. Для реалізації проектів Центру ВОТ можуть формуватися 

команди –  із постійних працівників та залученням до груп реалізації окремих 

проектів (субпроектів) лекторів/тренерів/менторів/експертів із числа 

науково-педагогічних/наукових працівників Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна та/або висококваліфікованих фахівців різних 

сфер економіки.  

3.1.5. Для формування проектних команд застосовується режим 

конкурсного відбору (у тому числі для забезпечення престижності участі у 

проектах). 

 

 

4. Взаємодія Центру ВОТ з іншими підрозділами Інституту та 

Каразінського університету 
 

 

4.1. Центр ВОТ взаємодіє з підрозділами Інституту, Каразінського 

університету, а також іншими установами та організаціями з питань, які 

належать до компетенції Центру ВОТ. 
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5. Відповідальність Центру ВОТ 

 

5.1. Співробітники Центру ВОТ несуть відповідальність в межах своєї 

компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, відповідно до 

їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр ВОТ 

 

6.1. Положення про Центр ВОТ затверджується рішенням Вченої ради 

Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр ВОТ вносяться в 

такому ж порядку. 

 

7. Ліквідація та реорганізація Центру ВОТ 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру ВОТ здійснюється згідно з законодавством України, 

Статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру ВОТ вивільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр розвитку фінансових технологій «FinTech» 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства 

України  

та Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і є 

нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність Центру розвитку 

фінансових технологій «FinTech» навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі - Центр FinTech). 

1.2. Центр FinTech є структурним підрозділом Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр FinTech безпосередньо підпорядковується директору 

Інституту. 

1.4. Центр FinTech очолює директор Центру, який призначається на 

посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з розподілом 

повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру FinTech затверджується 

ректором Університету за поданням директора Інституту в межах структури 

та чисельності працівників Університету згідно зі штатним розписом. 

 

2. Основні завдання і функції Центру FinTech 

 

2.1.Основними завданнями Центру  FinTech є: 

 

2.1.1. Проведення теоретичних та прикладних досліджень у сфері 

цифрових трендів на ринку фінансових послуг, зокрема у  банківському, 

страховому та інвестиційному сегментах. 

2.1.2. Дослідження розвитку фінтех-індустрії через вивчення станів 

інтегрованості новітніх технологій ринку фінансових послуг у різні сфери 

економіки. 

2.1.3. Розробка ефективних стратегій та адвокація для гармонізації 

правового поля України з Директивами Європейського Союзу щодо 
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електронних грошей, віддаленого відкриття рахунків, багаторівневої 

ідентифікації клієнтів та використання третіх сторін як агентів. 

2.1.4. Супровід наукових ініціатив в межах розвитку наукової школи 

«Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів». 

2.1.5. Проведення щоквартальних та щорічних аналітичних досліджень 

громадської думки та статистичних даних щодо стану ринку фінансових 

послуг та фінансової інклюзії (рівня довіри до банківського сектору, доступу 

до фінансів у небанківському фінансовому секторі, застосування 

електронних фінансів, участі у фінансовій діяльності вразливих груп 

населення тощо). 

2.1.6. Дослідження, розробка та впровадження технологій бізнес-

симуляцій (ігротехнологій) в освітній процес та процес апробації результатів 

наукових досліджень та студентських наукових ініціатив. 

2.1.7. Створення екосистеми для запровадження програм комерціалізації 

результатів наукових досліджень та студентських наукових ініціатив (у тому 

числі в режимі функціонування постійно-діючої площадки FinTech 

стартапів). 

2.1.8. Популяризація результатів досліджень через їх оприлюднення та 

участь у освітніх, тренінгових та інших просвітницьких проектах на базі 

Каразінського банківського інституту, Каразінського університету та інших 

стейкхолдерів. 

 

2.2.  Основними функціями Центру  FinTech є: 

 

2.2.1. Забезпечення видання Збірника наукових праць «Фінансово-

кредитні системи: перспективи розвитку».  

2.2.2. Проведення Міжнародних науково-практичних конференцій 

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» та «Наукові дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції». 

2.2.3. Проведення щорічного Турніру з фінансової грамотності на кубок 

голови Харківської обласної держаної адміністрації. 

2.2.4. Розвиток та популяризація «Музею грошей», розширення 

експозицій музею on-line фінансовими технологіями. 

2.2.4. Організація функціонування площадки FinTech стартапів, з метою 

популяризації та комерціалізації результатів наукових досліджень та 

студентських наукових ініціатив в напрямку сучасних фінансових 

технологій. 

2.2.5. Розробка та впровадження технологій бізнес-симуляцій 

(ігротехнологій) з фінансової грамотності в освітній процес та забезпечення 

процесу апробації результатів досліджень. 

2.2.6. Комерціалізація наукових, теоретичних та прикладних досліджень 

Центру FinTech, через виконання бюджетних та госпдоговірних науково-

дослідних робіт, виконаних на базі центру.  

http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://elearning.khibs.ubs.edu.ua/course/index.php?categoryid=4
http://elearning.khibs.ubs.edu.ua/course/index.php?categoryid=4
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3. Права Центру  FinTech 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр FinTech має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, 

які входять до компетенції Центру FinTech. 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру 

FinTech. 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну 

для виконання основних завдань та функцій Центру FinTech, визначених 

розділом 2 цього Положення. 

 

4. Взаємодія Центру FinTech з іншими підрозділами Інституту та 

Каразінського університету 

 

4.1. Центр розвитку фінансових технологій «FinTech» взаємодіє з 

підрозділами Інституту, Каразінського університету, а також іншими 

установами та організаціями з питань, які належать до компетенції Центру 

FinTech. 

4.2. Для реалізації проектів Центру «FinTech» можуть формуватися 

команди – із постійних працівників та залученням до груп реалізації окремих 

проектів (субпроектів) наукових та/або науково-педагогічних працівників 

Каразінського університету, студентів в межах програм навчання через 

дослідження та/або висококваліфікованих фахівців різних сфер економіки.  

4.3. Для формування проектних команд застосовується режим 

конкурсного відбору (у тому числі для забезпечення престижності участі у 

проектах). 

 

5. Відповідальність Центру FinTech 

 

5.1. Співробітники Центру FinTech несуть відповідальність в межах 

своєї компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, 

відповідно до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр FinTech 

 

6.1. Положення про Центр FinTech затверджується рішенням Вченої 

ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр FinTech вносяться 

в такому ж порядку. 
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7. Ліквідація та реорганізація Центру FinTech 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру FinTech здійснюється згідно з законодавством 

України, Статутом Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру FinTech вивільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

 

 
 


