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Основні завдання Інституту 
 
У галузі освіти - утримання лідерських позицій у підготовці фахівців та 

забезпеченні їх конкурентоспроможності; подальший розвиток Інституту як профільного 
навчального закладу Національного банку України шляхом упровадження єдиної 
інноваційної стратегії підготовки висококваліфікованих фахівців для фінансово-
кредитної системи України з урахуванням специфіки регіонів і визначенням потреби в 
необхідній кількості фахівців заданого напряму. 

У науковій діяльності - перетворення Інституту в потужний науковий, 
дослідницький та аналітично-експертний центр у системі Національного банку України, 
який забезпечуватиме якісну підготовку науковців і фахівців-практиків для фінансово-
кредитної системи України. 

У кадровій політиці - оптимізація структури та якісного складу персоналу 
Університету, поліпшення системи контролю шляхом чіткого розмежування, 
концентрації та централізації функцій і повноважень. 

У міжнародному співробітництві - підвищення ефективності взаємодії з 
міжнародними організаціями, зарубіжними вищими навчальними закладами, 
банківськими та фінансово-кредитними установами шляхом використання кращого 
міжнародного досвіду, залучення до співпраці науково-педагогічних працівників, 
проведення спільних наукових досліджень, реалізація програм подвійних дипломів. 

У галузі інформаційного забезпечення - створення єдиного мережевого вищого 
навчального закладу Національного банку України; розроблення єдиної інформаційної 
політики в усіх сферах діяльності Університету. 

У навчально-виховній роботі - забезпечення гармонійного розвитку особистості, 
формування громадської активності студентів, відповідальності та корпоративної 
культури, підготовки до успішної професійної діяльності. 

У сфері матеріально-технічного забезпечення - максимальне використання 
наявних матеріально-технічних ресурсів Інституту для впровадження прогресивних 
технологій навчання і забезпечення якісної та інноваційної підготовки фахівців; 
проведення комплексних робіт з будівництва об'єктів Інституту. 
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Основні здобутки Інституту 
 
 Акредитовано підготовку магістрів у галузі знань 1801 «Специфічні 

категорії» зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». 
 Розроблено 2 нові магістерські програми, 36 навчальних і робочих 

навчальних планів. 
 4-й рік здійснено набір студентів в групи з поглибленим вивченням 

іноземної мови. 
 Проведено 11 заходів з підвищення кваліфікації, у яких взяли участь 201 

особи, у т.ч. 119 особи - державні службовці (НБУ), 82 особи працівники фінансово-
кредитних установ (АТ «Ощадбанк»). 

 17 студентів отримували іменні академічні стипендії (імені М. С. 
Грушевського, Національного банку України, Університету банківської справи 
Національного банку України (м. Київ). 

 Продовжено роботу з впровадження навчальної дворівневої банківської 
системи (НТБС УБС НБУ) із застосуванням автоматизованої банківської системи «Б2» 
та програмного комплексу ВПС «Енігма». 

 Між Інститутом та більш ніж 20 відокремленими підрозділами провідних 
банків, фінансово-кредитними установами укладено угоди про співпрацю. 

 Завершено 6 ініціативних НДР, з яких 4 мають державний номер 

реєстрації; розпочато виконання 4 ініціативних НДР з держреєстрацією; продовжується 

НДР на замовлення Черкаської обласної державної адміністрації. Взято участь у 

виконанні спільних досліджень: «Компаративний аналіз реформування та розвитку 

банківських систем країн світу» (УБС НБУ), «Формування комплексної системи 

управління ризиками на основі міжнародних стандартів» та «Економічна безпека банків 

у сфері використання інсайдерської інформації» (Черкаський національний університет 

ім. Б.Хмельницького).; 

 Проведено на базі інституту міжнародну (в Інтернет-форматі) та 

всеукраїнську конференції з міжнародною участю, зокрема представників із Польщі, 

Республіки Білорусь, Узбекистану, Казахстану, а також міжвузівський круглий стіл в 

інтерактивному режимі з відео-участю. Видано 3 збірники тез. 

 Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» включено 

до трьох провідних міжнародних наукометричних баз – EBSCO Publishing (штаб-

квартира Масучусетс, США); Open Academic Journal Index (OAJI) (США); ResearchBib 

(Японія). Отримано договір від бази даних Польської академії наук Central European 

Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Укладено договори про 

співробітництво щодо публікацій наукових статей у наукових журналах на умовах 

взаємозаліку з Алматинською Академією економіки та статистики (Казахстан), 

Чернігівським національним технологічним університетом; 

 Підвищено якісний рівень науково-педагогічного персоналу шляхом 

захисту викладачами 1 докторської та 2 кандидатських дисертацій, 10 науково-

педагогічним працівникам присвоєно вчені звання, зокрема професора – 3, доцента – 7; 

 Забезпечено участь науково-педагогічних працівників інституту в 100 

наукових заходах, із них у 68 міжнародних; 

 Провідні науковці інституту брали участь у роботі галузевих конкурсних 

комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

і гуманітарних наук за напрямами «Економіка та управління підприємствами», 

«Історичні науки» та «Інформаційна безпека»; 
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 Опубліковано науково-педагогічними працівниками інституту 198 наукових 

статей, із них 16 закордоном, 111 тез доповідей; 

 Підготовлено та видано 5 монографій, 3 навчальних посібника; 

 Забезпечено участь 813 студентів у 89 наукових заходах, із них у 17 

міжнародних конференціях; 3 міжнародних конкурсах, результатом чого є 439 наукові 

праці; 

 Здобуто за результатами конкурсів: Всеукраїнського – II ступеня 1 диплом, 

III ступеня 2 дипломи; Міжнародних – II ступеня 1 диплом, III ступеня 5 дипломів, у тому 

числі 3 дипломи III ступеня за підсумками XIIІ Санкт-Петербурзького відкритого 

конкурсу ім. професора В.Н. Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з 

економіки, управління та інформатики в економічній сфері (Російська Федерація); 

Університетських («Світова валюта майбутнього» – ІІ ступеня 2 дипломами та 

ІІІ ступеня 1 дипломом, «Аналіз ринку аутсорсінгу бухгалтерських послуг (фінансовий та 

управлінський облік) в Україні: попит та пропозиція») – ІІІ ступеня 1 дипломом. 

 студенти інституту пройшли навчання за програмою «подвійний диплом» в 

Університеті Міколаса Ромеріса (Литва) та захистили магістерські дипломні роботи – 3 

особи; практику в закордонних банківських і фінансових установах 5 осіб (Національний 

банк Польщі; Вища школа-Банківський інститут, Чеська Республіка; Вища школа-

Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини). За програмами WORK 

AND TRAVEL USA, Summer Internships in Turkey, Літня практика в Німеччині бере 

участь 14 студентів інституту. 

 Студенти-волонтери та викладачі інституту провели 50 інтерактивних 

занять із курсу «Фінансова грамотність» у 31 загальноосвітніх школах і дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку м. Черкас і Черкаської області, які охопили 995 

учнів віком від 5 до 16 років; 

 Проведено на базі інституту Літні школи за 3 напрямами для: студентів-

переможців спортивних змагань та активних учасників самоврядування, молодіжних 

центрів і студентів-переможців творчих конкурсів і фестивалів; студентів-переможців 

всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад, а також переможців 

міжнародних наукових конкурсів; студентів-відмінників 3-5 курсів із поглибленого 

вивчення фахово-орієнтовних дисциплін. 

 За підсумками XIIІ Санкт-Петербурзького відкритого конкурсу ім. проф. В.Н. 
Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та 
інформатики в економічній сфері отримано 3 дипломи III ступеня (Міжнародний 
банківський інститут, м. Санкт-Петербург, РФ); 

 5 студентів пройшли практику в закордонних банківських і фінансових 
установах; 

 Серед колективів художньої самодіяльності слід відзначити: студентський  
вокальний ансамбль «Креатив», хореографічний ансамбль «Star danc» та вокально-
інструментальний ансамбль «Indie Lyric». 

 Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ нагороджений дипломом 
та кубком Черкаського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у І спортивних іграх Черкаської області 
серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
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Структура Інституту 

 
Станом на 01.06.2015 року до складу Інституту входять 2 факультети, 7 кафедр, 

з яких 5 - випускові, на яких навчається 772 студентів. Викладання здійснюється 72 
науково-педагогічними працівниками. 

 

Якість контингенту та підготовки фахівців 
 
Станом на 01.06.2015 року в Інституті навчалося 772 особи (486- за кошти 

фізичних і юридичних осіб, 286 - за кошти НБУ), з них 692 осіб - студенти денної форми 
навчання, 80 - заочної (у т. ч. 8 - екстернат) (табл. 3-7). 

                                                                                       ТАБЛИЦЯ 1 
 

Контингент студентів ЧІБС УБС НБУ (м. Київ) на 01.06.2015 р. 
 

Денна Заочна    Перепідготовка Екстернат 

692 72 - 8 

 
           ТАБЛИЦЯ 2 

Якість контингенту студентів інституту за 2014/2015 н.р. 
 

Ліцензований обсяг прийому на перший курс денної форми навчання 
за програмами підготовки бакалаврів 

250 

Кількість найменувань акредитованих напрямів за програмами підготовки 
бакалаврів на денній формі навчання 

3 

Кількість найменувань акредитованих спеціальностей за програмами 
підготовки спеціалістів і магістрів на денній формі навчання 

4 

Кількість найменувань акредитованих спеціальностей за програмами 
підготовки магістрів на денній формі навчання 

4 

Середнє значення результатів ЗНО 166,5 
Середнє значення бала документів про повну загальну середню освіту 9,9 
Зараховано на початковий цикл денної форми навчання за програмами 
підготовки бакалаврів 

210 

Зараховано на початковий цикл денної форми навчання за програмами 
підготовки бакалаврів за кошти фізичних осіб 

123 

Зараховано на початковий цикл заочної та вечірньої форм навчання (перший 
курс) за програмами підготовки бакалаврів 

14 

 
ТАБЛИЦЯ 4 

Чисельність студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями денної і заочної 
форм навчання (станом на 01.06.2015), осіб 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКР денна заочна 

Бакалавр 556 12 

Спеціаліст 15 15 

Спеціаліст (перепідготовка) - - 

Екстернат (бакалаври) - 8 

Магістр 121 45 

Усього 692 80 
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ТАБЛИЦЯ 5 
Чисельність студентів за напрямами підготовки та спеціальностями денної і 

заочної форм навчання (станом на 01.06.2015) 
 

Назва напряму 
підготовки/спеціальності 

 
Кількість студентів 

напрями підготовки  

Фінанси і кредит 417 

Облік і аудит 126 

Правознавство  29 

спеціальності  

Банківська справа 75 

Фінанси і кредит 47 

Облік і аудит 46 

Бізнес-адміністрування 32 

Усього 772 

 
 

Чисельність студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр», у цілому по Інституту становить 568, у т. ч. на денній формі навчання - 556 
осіб.  

Упродовж навчального року велика увага приділялася підвищенню якості 
підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок студентів. Так, 
абсолютна успішність денної форми навчання становить 93,48 %, якісна – 39,63 %, для 
заочної форми навчання – 93,59% при якості – 36,95 %. (зимова екзаменаційна) 

 
Студенти Інституту брали активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, 

зокрема в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 7 студентів 
Інституту, з них у ТОП-10 увійшли: 
- 4 студенти з дисциплін «Фінансовий менеджмент» (2 місце),  
- «Облік і аудит» (5 місце),  
- «Інвестування» (4 місце),  
- «Інформатика» (10 місце),  
- 2 студенти нагороджено грамотами з дисциплін «Страхова справа» та «Економічна 
теорія». 

Прийняли участь у фінальному турі KSE Brain Champ – студентської олімпіада з 
економіки, бізнесу і фінансів на базі Київської школи економіки та отримали грамоти 
5 студентів. 

У 2015 р. вступили до аспірантури УБС НБУ (м. Київ) 4 особи. 
 
У звітному періоді, крім провадження освітньої діяльності та перепідготовки, 

Інститут надавав освітні послуги з підвищення кваліфікації. 
В Інституті за програмою підвищення кваліфікації державних службовців в період 

2014-2015 навчального року навчалися 178 слухачів, з них - 96 працівників 
Національного банку України та 82 працівника інших фінансових установ. 

У період  вересень - листопад 2014 року 45 осіб проходили курси підвищення 
кваліфікації спеціалістів (касирів) відділів готівково-грошового обігу і касових операцій, у 
березні, травні та червні 2015 року - 51 особа  - спеціалістів (економістів) відділів 
готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь Національного банку 
України, а також у вересні 2014 року відбувся тематичний семінар «Актуальні проблеми 
функціонування сховища даних та аналітичної системи «Звітність» у підрозділах 
Національного банку України» в якому взяли участь 23 особи. 
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Рис. 2 Динаміка підготовки державних службовців за програмою 

підвищення кваліфікації 
 
Крім того, на базі Інституту було проведено двотижневі курси підвищення 

кваліфікації співробітників установ АТ «Ощадбанк». У листопаді 2014 року навчалося 
15 осіб фахівців з економічної роботи та 12 осіб фахівців підрозділів ревізій та контролю 
цього банку. У квітні 2015 року навчання пройшли 16 осіб працівників з економічної 
роботи, у червні – 18 осіб фахівців з валютних операцій. У травні проведено 
підвищення кваліфікації 21 особа завідувачів ТВБВ та операційними частинами установ 
АТ «Ощадбанк». 

 
Рис. 3 Співвідношення підготовки державних службовців у розрізі 

замовників 
 
До проведення навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації 

залучалися висококваліфіковані фахівці банківської сфери та інших галузей народного 
господарства. 

Усі слухачі успішно завершили навчання на згаданих вище курсах та отримали 
посвідчення державного зразка про підвищення кваліфікації. 

З метою підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та для забезпечення 
профорієнтаційної роботи в 2014/2015 н.р. при інституті працювали курси з підготовки 
до вступу у ВНЗ. Курси закінчило 24 особи. Їх опитування показало, що всі вони 
планують поступати на навчання до Інституту. 
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ТАБЛИЦЯ 8 

Випуск і працевлаштування студентів ОКР «магістр», «спеціаліст» ЧІБС УБС НБУ (м. Київ) 
 

2012р. 2013р. 2014р. станом на 01.07.2015 

Випущено К-ть 
праце-
влаш-

тованих 

% праце-
влаш- 

тованих 

Випущено К-сть 
праце-

влашто- 
ваних 

% праце- 
влашто- 
ваних 

Випущено К-ть 
праце-
влаш-

тованих 

% праце-
влаш- 

тованих 

Випущено К-сть 
праце-

влашто- 
ваних 

% праце- 
влашто- 
ваних 

101 83 82,2 207 131 67 193 174 91 207 131 67 

(без спеціалістів денної форми навчання)  
 
Примітки: 
у 2012 p.: 4 працевлаштовано в систему НБУ;  - у комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи 
у 2013 p.: 8 працевлаштовано в систему НБУ; 54 – у комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи 
у 2014р.: 1 працевлаштовано в систему НБУ; 48 - у комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи 
 

ТАБЛИЦЯ 9 
 

Випуск і працевлаштування студентів ОКР «магістр», «спеціаліст» ЧІБС УБС НБУ (м. Київ),  
які навчалися за рахунок фінансування НБУ, осіб 

 

2012р. 2013р. 2014р. станом на 01.07.2015 

Випущено К-ть праце-
влаш-

тованих 

% праце-
влаш- 

тованих 

Випущено К-сть праце-
влашто- 
ваних 

% праце- 
влашто- 
ваних 

Випущено К-ть праце-
влаш-

тованих 

% праце-
влаш- 

тованих 

Випущено К-ть праце-
влаш-

тованих 

% праце-
влаш- 

тованих 

43 40 93 43 43 100 40 40 90 40 28 76,5 

 
Примітки: 
у 2013 р. із загальної кількості 2 осіб, які вступили до аспірантури Університету 
у 2015 р. із загальної кількості 4 особи, які вступили до аспірантури Університету 



 10 

В Іінституті загалом вибудувано цілісну, гнучку та логічно узгоджену систему 
організації освітнього процесу, яка за умов дотримання її вимог уможливлює надання 
якісної вищої освіти в непростих умовах сьогодення. 

Колектив Інституту активно долучився до ініційованих МОН України громадських 
обговорень актуальних проблем вищої освіти та проектів нових нормативних 
документів. 

У рамках роботи робочих груп університету прийнято участь у розробці 
навчальних планів і програм, здійснено корекцію та оперативне вдосконалення 
нормативної бази та документаційного забезпечення організації освітнього процесу, 
моніторингу якості освітніх послуг, унормування та оцінювання результатів діяльності 
викладачів. 

 
Проблемні питання організації та здійснення навчального процесу 

Низький рівень довузівською підготовки здобувачів вищої освіти. 

Відсутність у здобувачів вищої освіти навичок самоорганізації та тайм-
менеджменту. 

Відсутність стабільної динаміки показників абсолютної та якісної успішності 
студентів.  

Недостатня збалансованість міждисциплінарного навантаження на студента 
щодо виконання навчальних завдань за критеріями оцінювання його успішності. 

Уповільнене входження магістрів у процес підготовки дипломної роботи та 
наукових досліджень професійного спрямування.  

Виявлено необхідність поглиблення практичних професійних навичок науково-
педагогічних працівників з урахуванням модернізацій них процесів національного 
економічного та освітнього простору. 

 
Цільові навчально-методичні завдання  
 

Забезпечення високої якості підготовки кадрів на основі підвищення 
професійності викладачів, упровадження нових технологій навчання, підсилення 
фундаментальної та практичної підготовки, глибокої інтеграції навчального, наукового й 
інноваційного процесів.  

Імплементація положень ЗУ «Про вищу освіту» в освітню діяльність через участь 
у підготовці, внесенні змін низки нормативних документів університету з організації 
освітнього процесу. 

Подальша активна й конструктивна участь в діалозі з Міністерством освіти і науки 
України щодо технології реформування й модернізації вищої освіти в Україні. 

Ліцензування 3 нових спеціальностей ОКР бакалавр (051 «Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
галузі знань 12 «Інформаційні технології»).  

Отримання акредитаційних сертифікатів спеціальностей ОКР магістра 
8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801«Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і 
аудит» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». 

Вихід на новій рівень науково-методичного супроводу освітнього процесу – 
супровід інноваційної професійної діяльності викладача. 
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Неухильне піднесення рівня педагогічної майстерності  та академічної 
мобільності викладачів, сприяння взаємному збагаченню, педагогічній творчості, 
професійному вдосконаленню. 

Подальше системне впровадження й використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій не тільки в навчальному процесі, а й у науково-методичній та 
організаційно-методичній роботі; 

Активізація процесу стажування НПП у фінансових структурних підрозділах 
суб’єктів господарювання та органів державної влади.  

Упровадження щоквартальних методичних семінарів з підвищення педагогічної 
майстерності у роботі зі здобувачами вищої освіти зі слабкою довузівською підготовкою 
для прискорення їх адаптації до освітнього процесу. 

Формування науково-методичної та організаційної бази реалізації нових 
навчальних планів і програм підготовки фахівців. 

Модернізація формату контрольних заходів за рахунок посилення їх 
інтерактивності та комунікативності для розкриття індивідуальної навчальної 
особливості студента та покращення рівня контролю якості знань. 

Продовження удосконалення електронного інформаційно-освітнього 
середовища, організаційно-методичного забезпечення дистанційної форми навчання, 
запровадження участі студентів у вебінарах за напрямами професійних дисциплін, що 
проводяться провідними зарубіжними та вітчизняними університетами. 

Активізація індивідуальної роботи зі студентами із застосуванням сучасних 
педагогічних методик для зниження рівня академічної заборгованості та підвищення 
рівня якості навчання студентів. 

Оптимізація та узгодження переліку видів робіт з навчальних дисциплін і 
критеріїв їх оцінювання для усунення семестрового перенавантаження студентів, що 
дозволить вивільнити час для більш якісного виконання навчальних завдань. 

Активізація проведення гостьових лекцій на базі інституту із запрошенням 
провідних фахівців Черкаської області у фінансовій сфері. 

Участь науково-педагогічних працівників у проекте Prometheus з підготовки он-
лайн курсів з «Бухгалтерського обліку».  

Розширення форм практично-орієнтованого навчання шляхом проведення: 
мастер-класів «Єдина країна – єдиний облік», тестування на отримання сертифікату на 
знання програмного продукту «1С:Бухгалтерія 8», «1С: Підприємство 8.2»; мастер-
класів «Ефективний початок власного бізнесу» з практичних знань по технологіям 
відкриття власного бізнесу, консультацій та тренінгів з працевлаштування «Хочу 
працювати у Вас», інформаційних зустрічей щодо стану регіонального ринку праці та 
успішного адаптування до початку професійної діяльності із залученням провідних 
фахівців державних установ, підприємств, компаній і саморегулювних організацій. 

Поширення практики захисту магістерських дипломних робіт іноземною мовою, а 
також на підприємствах і фінансово-кредитних установах у рамках угод про співпрацю.  

Забезпечення публічності інформації про освітні програми, регулярне 
оприлюднення результатів оцінювання навчальної роботи учасників освітнього процесу 
на офіційному веб-сайті Інституту. 

 

Якість науково-педагогічного персоналу 
 
Станом на 01.06.2015 штатна чисельність Інституту становить 182 особа, з яких 

72 особи - науково-педагогічні працівники. Частка науково-педагогічних працівників, які 
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мають науковий ступінь кандидата і доктора наук, становить 87,5% (кандидати наук -
65,3%, доктори наук - 13,2%). Середній вік працівників Інституту становить 42 роки. 

 
ТАБЛИЦЯ 10 

 
Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб 

 
Чисельність 

штатних 
науково-

педагогічних 
працівників 

У тому числі 

докторів 
наук/професорів 

кандидатів 
наук/ 

доцентів 

навчаються в 
аспірантурі 

навчаються в 
докторантурі 

72 9 7 47 42 - - - 

 
 
Головні тенденції, які на сьогодні характеризують кадровий потенціал Інституту: 
 значно покращується якісний склад науково-педагогічних працівників. 

Зокрема, за останні п’ять років частка докторів наук збільшилась із 3,8 до 16,6%, 
кандидатів наук - з 42,8 до 69,4%. Частка НПП, які не мають науковий ступінь 
скоротилась до 12,5%; 

 середній вік штатних науково-педагогічних працівників кафедр зменшився 
у порівнянні з попередніми роками у зв'язку з прийняттям на роботу випускників 
аспірантури та обраних за конкурсом молодих науково-педагогічних працівників; 

 триває професійне зростання та систематичне підвищення кваліфікації 
працівників Університету.  
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отримання вченого звання професора 

отримання вченого звання доцента 

 
Рис. 4 Динаміка захисту дисертацій та отримання вчених звань 

 

Підвищення якості кадрового складу забезпечується шляхом захисту 

дисертаційних робіт і отримання вчених звань. Протягом навчального року  захищено 
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2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 

«Гроші, фінанси і кредит» та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності «Регіональна економіка».  

У 2014/2015 н.р. штатними викладачами отримано 3 атестати професора та 7 

атестатів доцента. 

Науково-педагогічні працівники Інституту входять до складу спеціалізованих 
вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня: за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Д 26.883.01 в Університеті банківської справи 
Національного банку України (м. Київ); за спеціальністю  07.00.01 «Історія України» К 
38.134.01 Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського; за 
спеціальністю 07.00.01 «Історія України» К 73.052.03 Черкаського державного 
технологічного університету; за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та 
компоненти» К 26.820.04 Київського університету економіки і технологій транспорту (м. 
Київ). 

 
Рис. 5 Динаміка підвищення якості кадрового складу 

 
Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 

підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
працівників. Протягом 2014/2015 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 14 викладачів, 
що на 40% більше порівняно з 2013/2014 н.р., зокрема з кафедри банківської справи – 4 
особи, кафедри економіки та управління -  2 особи, кафедри фінансів та кредиту – 6 
осіб, кафедри обліку та аудиту – 2 особи. 

Проте слід відмітити втрату практики стажування в фінансово-кредитних 
установах, підприємствах, інших вищих навчальних закладах України. 

 
Результативність наукових досліджень 

 
Наукова робота Інституту виконувалася відповідно до основних засад Концепцій 

інноваційного розвитку на 2010-2020 роки, розвитку наукової школи Університету 

банківської справи Національного банку України (м. Київ) і здійснювалася відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», загального плану роботи Університету 

та Інституту на навчальний рік. 

Наукова робота Інституту протягом навчального року була спрямована на: 
♦ активізацію наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом 
із метою підготовки висококваліфікованих фахівців економічного профілю на основі 
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використання досягнень сучасної економічної науки, прогресивних технологій, новітніх 
форм і методів; 
♦ розроблення та впровадження результатів науково-дослідних робіт відповідно до 
Плану наукових досліджень Університету банківської справи НБУ та ініціативних тем; 
♦ залучення та стимулювання студентів до науково-дослідної роботи, підтримку їх 
ініціатив; 
♦ участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
семінарах тощо. 

Головними напрямами наукової роботи в Інституті є: 
♦ виконання науково-дослідних робіт відповідно до пріоритетних напрямків 
Національного банку України; 
♦ підготовка та друк монографій, підручників і навчальних посібників, наукових 
статей, тез доповідей; 
♦ подальше формування наукового потенціалу Інституту шляхом підготовки та 
захисту дисертаційних досліджень; 
♦ організація та проведення наукових заходів на базі Інституту; 
♦ подальша підтримка дієвих стосунків із провідними спеціалістами Національного 
банку України, фінансово-кредитними установами, вищими навчальними закладами, а 
також науковцями, фахівцями-практиками, науково-педагогічними працівниками в 
рамках міжнародної співпраці. 

У 2014/2015 н.р. науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 
виконанні 14 науково-дослідних робіт, у тому числі: 
- на замовлення сторонніх організацій та установ – 1, зокрема: 
♦ «Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону» 
(№ ДР 0114U003293). Замовник – Черкаська обласна державна адміністрація.  
- спільні наукові дослідження – 3, зокрема: 
♦ «Компаративний аналіз реформування та розвитку банківських систем країн світу» 
(Університет банківської справи НБУ). 
♦ «Формування комплексної системи управління ризиками на основі міжнародних 
стандартів» (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). 
♦ «Економічна безпека банків у сфері використання інсайдерської інформації» 
(Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького). 
- згідно Плану наукових досліджень Університету банківської справи НБУ (м. Київ) 
відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень Національного банку 
України – 5, зокрема: 
♦ «Концепція зовнішнього незалежного контролю: методологія, організація, 
розвиток» (№ ДР 0113U001299).  
♦ «Розвиток системи фінансових посередників в Україні» (№ ДР 0114U003294).  
♦ «Розробка системи моніторингу фінансових ринків на основі нейронних мереж» 
(№ ДР 0114U003295). 
♦ «Науково-методологічні основи модернізації регіональних економічних систем 
України» (№ ДР 0114U003953). 
♦ «Розвиток інформаційного забезпечення управління фінансовими та 
нефінансовими установами в умовах гармонізації облікових систем» 
(№ ДР 0115U002680). 
- ініціативні – 5, зокрема: 
♦ «Підвищення безпеки здійснення транзакцій в інтернет-платіжних системах 
віртуальними картками». 
♦ «Корпоративна соціальна політика в банках: розвиток та впровадження». 
♦ «Альтернативні джерела фінансування розвитку підприємства» 
(№ ДР 0115U002684). 
♦ «Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації» (№ ДР 0115U002681). 
♦ «Ціннісні орієнтації корпоративної культури: політико-правовий аспект» 
(№ ДР 0115U002682). 
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Провідними науковцями Інституту здійснено опонування 12 дисертацій, зроблено 
4 рецензії на дисертації, підготовлено 59 відгуків на автореферати; надано рецензій на 
7 монографій, 2 підручники, 7 навчальних посібників, 15 наукових статей, у тому числі 6 
конкурсних робіт і 16 навчальних програма, у тому числі 9 дипломних робіт. 

Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 100 наукових заходах із 
них у 68 міжнародних.  

Результатом є публікація 198 наукових статей, із них 16 закордоном, 111 тез 
доповідей. Науково-педагогічними працівниками опубліковано 5 монографій, 3 
навчальні посібники.  

 

Рис. 6 Динаміка показників наукової діяльності у відповідних навчальних 

періодах 

За результатами самоаналізу бібліометричних профілів НПП у системі Google 
Scholar відсоток сформованих профілів від загальної кількості НПП становить  94,4 %, а 
середній h-індекс – 2.0,  89% НПП мають h-індекс до 5 та 11 % - до 10. 

 
Рис. 7 h-індекс НПП інституту в розрізі кафедр 

 
Проведено серію семінарів із НПП щодо: бібліометричних профілів у системі 

Google Scholar, міжнародного реєстру вчених Orcid, особливостей опублікування 
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наукової статті в зарубіжних наукових індексованих виданнях, з підготовки документів 
та участі в грантах, основних вимог до подачі аплікаційної заявки в рамках програми 
Еразмус+. 

Налагоджено співробітництво з Черкаською ТПП. Прийнято участь у розробці 
Положення про Комітет з питань освіти, взято участь у: Першому національному форумі 
щодо підтримки експорту (м. Київ), практичному семінарі «Як вийти на ринки 
Європейського Союзу?», семінарі-дискусії «Всесвітня торговельна система: вплив СОТ 
та ЄС на український бізнес», конкурсі студентських наукових ессе «Україна: 
Визволення від Пост-Радянської Спадщини?». 

Створено робочу групу для підготовки заявки на конкурс програми «Erasmus+» за 
напрямами Жан Моне та «Горизонт 2020», взято участь у семінарах і тренінгах за 
темою «Інструменти підтримки мобільності науковців у рамках пріоритетів ЄС на 2014-
2020 роки». 

Взято участь у створенні Наукового товариства Університету, в розробці 
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених 
Університету банківської справи НБУ (м. Київ), Плану роботи Наукового товариства, 
засіданнях Ради НТ. До складу Ради Наукового товариства Університету включено 
2 представники із числа молодих науковців і студентів інституту. За результатами 
роботи проекту молодіжного бізнес-інкубатора «Start-Up» проведено 4 семінари за 
темою «Проблеми провадження Податкового кодексу в Україні» та 2 тренінги 
«Правильне використання електронних сервісів ДФС» (к-ть учасників – 274 особи, з них 
30 студентів), прийнято участь у виконанні 2 НДР. 

У 2014/2015 н.р. студентами інституту взято участь у 89 наукових заходах, із них 
у 17 міжнародних конференціях; 3 міжнародних конкурсах, кількість учасників склала 
813 осіб. Підготовлено і опубліковано 439 наукові праці, з них 74 науково-пошукових 
роботи і 21 наукова стаття. Налагоджено співпрацю з Агентством розвитку Черкащини, 
проведено зустріч зі студентами щодо Конкурсу інноваційних проектів GENESIS. 
Активом СНТ інституту для студентів першокурсників проведено наукові квести та СНТ-
маївка до Дня науки. 

За результатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. отримано 1 диплом 
II ступеня та 2 дипломи III ступеня. За підсумками ІІ туру Другого Міжнародного 
конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність 
та перспективи розвитку» здобуто 1 диплом II ступеня та 2 дипломи III ступеня. Вперше 
взято участь в Університетських конкурсах: «Світова валюта майбутнього», де 3 роботи 
студентів інституту відзначені 2 дипломами ІІ ступеня та 1 дипломом ІІІ ступеня, а також 
Подякою Українського фонду миру та грошовою нагородою; «Аналіз ринку аутсорсінгу 
бухгалтерських послуг (фінансовий та управлінський облік) в Україні: попит та 
пропозиція»» – 1 диплом ІІІ ступеня. 

 
Рис. 8 Динаміка визнання якості конкурсних наукових робіт студентів 
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Упродовж року в Інституті організовано та проведено: VIIІ Міжнародна науково-

практична конференція  «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових 
ринків», у роботі якої взяли участь 201 особа з 41 навчального закладу та бізнес-
структур, у тому числі – 25 осіб з-за кордону, зокрема з Польщі, Республіки Білорусь, 
Узбекистану; ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів» – взяли участь 193 студенти та аспіранти з 11 вищих навчальних закладів 
України, Казахстану, Узбекистану; міжвузівський круглий стіл «Розвиток 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах трансформації системи 
управління», де взяли участь 46 науковців з 7 навчальних закладів та представники 
аудиторських фірм. 

 
Рис. 9 Проведення наукових заходів на базі інституту 

 
На виконання Плану заходів НБУ щодо переходу до режиму інфляційного 

таргетування проведено: Інтелектуальну гру «Політика інфляційного таргетування в 
системі забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки»; науково-
практичну конференцію студентів «Інфляційне таргетування та макроекономічна 
динаміка»; круглий стіл «Моніторинг діяльності НБУ щодо відповідності запитам 
населення в контексті раціональних та адаптивних очікувань суб’єктів економічних 
відносин»; відкриті лекції для студентів «Інфляція як економічний процес. Поняття, 
причини та види інфляції. Способи боротьби з інфляцією», «Перспективи переходу 
України до монетарного режиму таргетування інфляції», «Інституційні засади 
інфляційного таргетування в Україні». Опубліковано 2 статті за даною тематикою. 

ТАБЛИЦЯ 11 

Організація основних науково-практичних заходів 
для науково-педагогічних працівників і студентів у 2014/2015 н.р. 

Назва заходу 
Місце і дата 
проведення 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Банківська 
система України в умовах глобалізації фінансових ринків» 

ЧІБС УБС НБУ 
8-15 жовтня 2014 р. 
 

Звітна конференція науково-педагогічних працівників щодо 
результатів наукової роботи за 2013/2014 н.р. 

ЧІБС УБС НБУ 
19-21 листопада 2014 
р. 

Відбірковий етап Стипендіальної програми фонду В. Пінчука 
«Завтра UA» 

ЧІБС УБС НБУ 
жовтень 2014 р. 

І етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
ім. Т.Г. Шевченка 

ЧІБС УБС НБУ 
2 листопада 2014 р. 

Круглий стіл присвячений 25 річниці створення Народного 
руху України 

ЧІБС УБС НБУ 
4 листопада 2014 р. 
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І етап ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 
Яцика 

ЧІБС УБС НБУ 
16 листопада 2014 р. 

Черкаські правові читання ЧІБС УБС НБУ 
27 листопада 2014 р. 

Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

ЧІБС УБС НБУ 
листопад-грудень 2014 
р. 

Інтелектуальна гра «Політика інфляційного таргетування в 
системі забезпечення макрофінансової стабільності 
національної економіки» в рамках реалізації Плану заходів 
НБУ щодо переходу до режиму інфляційного таргетування 

ЧІБС УБС НБУ 
25 листопада 2014 р. 

Науково-практична конференція студентів «Інфляційне 
таргетування та макроекономічна динаміка» 

ЧІБС УБС НБУ 
25 березня 2015 р. 

Міжвузівський круглий стіл «Розвиток бухгалтерського обліку, 
аналізу та аудиту в умовах трансформації системи 
управління» 

ЧІБС УБС НБУ 
22 квітня 2015 р. 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 
та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

ЧІБС УБС НБУ 
22-24 квітня 2015 р. 

Круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку ринку 
іпотечного кредитування в Україні» 

ЧІБС УБС НБУ 
6 травня 2015 р. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування судових та 
правоохоронних органів України» в рамках Днів науки 

ЧІБС УБС НБУ 
13 травня 2015 р. 

Круглий стіл «Моніторинг діяльності НБУ щодо відповідності 
запитам населення в контексті раціональних та адаптивних 
очікувань суб’єктів економічних відносин» зі студентами 
магістрами» в рамках Днів науки 

ЧІБС УБС НБУ 
26 травня 2015 р. 

 
Із метою відзначення наукових, навчальних, спортивних і творчих досягнень 

студентської молоді в інституті в період із 30 червня по 02 серпня 2014 року було 
організовано та проведено Літні школи для: студентів-переможців спортивних змагань 
та активних учасників самоврядування, молодіжних центрів і студентів-переможців 
творчих конкурсів і фестивалів (62 студента); студентів-переможців всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад, а також переможців міжнародних 
наукових конкурсів (28 студентів); студентів-відмінників 3-5 курсів із поглибленого 
вивчення фахово-орієнтовних дисциплін (25 студентів). Студенти-учасники Літніх шкіл 
представляли такі навчальні заклади: Університет банківської справи НБУ (м. Київ) – 
Черкаський, Харківський, Львівський інститути банківської справи, Інститут 
магістерської та післядипломної освіти; Українську академію банківської справи НБУ, 
Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Одеський національний 
економічний університет, Харківський національний економічний університет, Київський 
національний університет ім. Т.Г.Шевченка.  
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Рис. 10 Склад учасників Літніх шкіл 

 
Проведено: науково-практична конференція – 1; дослідження «Нова економіка – 

економіка інновацій, інтелекту, економіка вражень» (три кроки командних змагань); 
конкурс студентських ессе; круглих столів – 5; наукових семінарів – 3; майстер класів – 
1; тренінгів – 3; лекцій – 2; екскурсії по м. Черкаси, Умань, Чигирин, велотури та поїздка 
по Дніпру. 

 

Інститут є відповідальним за видання електронного міжнародного науково-
практичного журналу «Фінансовий простір» (Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/). 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено 
до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки). 

 
Рис. 11 Зростання популярності міжнародного науково-практичного журналу 

«Фінансовий простір» (кількість публікацій) 
 

Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз: EBSCO 
Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI). 

 

http://fp.cibs.ck.ua/
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Рис. 12 Аналіз складу авторів публікацій науково-практичного журналу 

«Фінансовий простір»  

Протягом 2014/2015 н.р. підготовлено та вийшли у світ: 
- 4 номери фахового електронного періодичного видання – міжнародний науково-
практичний журнал «Фінансовий простір»,  
- збірник матеріалів за результатами міжвузівського круглого столу (Режим доступу : 
http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/15/zbirnyk.pdf),  
- збірник матеріалів за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів (Режим доступу : http://cibs.ck.ua/rs/scien/stconf/14/tezy.pdf),  
- збірник матеріалів за результатами науково-практичної конференції для студентів 
(Режим доступу : http://cibs.ck.ua/rs/scien/stconf/15/zbirnyk.pdf).  

Підготовлено до видання черговий номер збірника наукових праць «Вісник 
Університету банківської справи Національного банку України» № 3 (18)/2014 – 43 
статті. 

ТАБЛИЦЯ 12 

Книги, що вийшли з друку в 2014/2015 н.р. 

Монографії 

Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні 
аспекти та вплив на розвиток банків: монографія / авт. кол.; за ред. проф. М.Г. 
Дмитренка . – К: УБС НБУ, 2014. – 302 с. 

Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону: 
монографія / авт. кол.; за заг. редакцією д.е.н., проф. Пустовійта Р. Ф. – К.: УБС НБУ, 
2014. – 467 с. 

Навчальні посібники 

Управлінський облік: навч. посібник / Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., 
Давидюк Т.В. – К: УБС НБУ, 2014. – 432 с. (Рішення Вченої ради УБС від 21.01.2014 
протокол № 5) 

Анісімов В. В. Історія української культури: словник-довідник: навч. посібник. – Київ: 
УБС НБУ, 2014. – 464 с. Гриф МОНУ, лист №1/11-17914 від 11.11.2014 

 

http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/15/zbirnyk.pdf
http://cibs.ck.ua/rs/scien/stconf/14/tezy.pdf
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ТАБЛИЦЯ 13 

Якість наукової та науково-технічної діяльності у відповідних навчальних 

роках 

 
2012/2013 

н.р. 
2013/2014 

н.р. 
2014/2015 

н.р. 
Відхилення 

+/- % 

Подано штатними науково-
педагогічними і науковими 
працівниками заявок на видачу 
охоронних документів на 
винаходи 

- - - - - 

Отримано штатними науково-
педагогічними і науковими 
працівниками охоронних 
документів (патентів) 

- - - - - 

Кількість монографій, 
опублікованих штатними 
науково-педагогічними і 
науковими працівниками ВНЗ 

10 4 5 1 25% 

Кількість наукових праць, 
опублікованих у престижних і 
визнаних зарубіжних виданнях 
штатними науково-
педагогічними і науковими 
працівниками, аспірантами і 
докторантами ВНЗ 

5 17 16 -1 -6% 

Кількість наукових праць, 
опублікованих у наукових 
фахових виданнях України 
штатними науково-
педагогічними і науковими 
працівниками, аспірантами і 
докторантами ВНЗ 

92 155 198 43 28% 

Кількість публікацій студентів 282 342 365 23 7% 

 

ТАБЛИЦЯ 14  

Якість докторантури та аспірантури 

Показники 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кількість спеціальностей, за якими 
проводиться захист докторських дисертацій у 
спеціалізованих вчених радах 

- - - 

Кількість спеціальностей, за якими 
проводиться захист кандидатських у 
спеціалізованих вчених радах 

- - - 

Чисельність докторантів у докторантурі (осіб) - - - 

Чисельність аспірантів в аспірантурі (осіб) - - - 

Чисельність науково-педагогічних і наукових 
працівників, які навчаються в цільовій 
аспірантурі, докторантурі інших організацій та 
установ (осіб) 

1 2 1 
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Кількість затверджених ВАК докторських 
дисертацій штатними науково-педагогічними і 
науковими працівниками (шт.) 

1 1 - 

Кількість затверджених ВАК кандидатських 
дисертацій штатними науково-педагогічними і 
науковими працівниками (шт.) 

2 4 3 

 
Проблемні питання організації та здійснення наукової роботи  
 

Недостатня участь НПП інституту в редакційних колегіях вітчизняних і зарубіжних 
наукових журналів і збірників наукових праць. 

Неналежний рівень активності кафедр інституту щодо проведення наукових 
заходів (конференцій, круглих столів) за напрямами наукових шкіл, які в подальшому 
могли набути всеукраїнського та/або міжнародного статусу. 

Недосконалість мотиваційного забезпечення наукової активності НПП.  

Недостатній рівень координованості та консультативної підтримки щодо участі в 
міжнародних грантових проектах.  

Виявлено надмірність та недостатню уніфікованість існуючого документообігу 
щодо відображення результатів наукової роботи, здійснення інформаційно-
документаційної взаємодії між інститутом та Університетом.  

 
Цільові завдання наукової роботи 
 

Підвищення показників публікаційної активності НПП у WOS, SCOPUS. 

Підвищення індексу цитування за рахунок співпраці з науково-практичним 
журналом «Незалежний аудитор», що входить до провідних науково-метричних баз, і 
спеціалізованого сайту «Фінансовий моніторинг України» шляхом розміщення 
результатів наукової роботи НПП в електронному форматі.   

Підвищення кількісного та якісного рівня підготовки наукових видань (одноосібних 
і колективних) і публікацій НПП і студентів, у тому числі у провідних зарубіжних і 
вітчизняних наукових видання іноземною мовою. 

Активізація виконання госпрозрахункових наукових досліджень на замовлення 
суб’єктів господарювання, фінансових і банківських установ Черкаської області за 
підтримки ТПП Черкаської області. 

Активізація академічної мобільності за рахунок участі в міжнародних проектах 
Еразмус+ і Горизонт 2020, у тому числі в рамках співпраці з ТПП Черкаської області. 

Проходження процедури реєстрації, здійснення випуску обов’язкових номерів 
наукового журналу «Гуманітарний вісник» та проведення процедури набуття ним 
статусу фахового електронного видання. 

Здійснення наповнення єдиного репозитарію Університету за результатами 
наукової діяльності НПП інституту. 

Підвищення активності та результативності участі студентів у Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах наукових робіт за рахунок підвищення їх якості та розширення 
напрямів підготовки. Сприяння інформаційної відкритості наукових робіт, які отримали 
за результатами конкурсів дипломи, з метою підвищення якості консультаційної роботи 
наукових керівників.  
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Виховна робота 
 

Виховна робота в Інституті здійснюється відповідно до Концепції національного 
виховання студентської молоді, затвердженої МОН України, Концепції інноваційного 
розвитку Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) на 
2010-2020 рр. (далі – Університет), загального Плану роботи Університету та Плану 
роботи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (далі – Інститут) на 2014-
2015 н. р.  

ТАБЛИЦЯ 15 
Міжнародна та всеукраїнська виставкова, творча і спортивна діяльність 

Інституту у 2014/2015 н.р, шт 
 

Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій - 

Кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним закладом на 
міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій 

- 

Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо - 

Кількість нагород (медалі, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним 
закладом на міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і конкурсах тощо 

- 

Кількість всеукраїнських національних і галузевих виставок - 

Кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним закладом на 
всеукраїнських національних і галузевих виставках 

- 

 
Кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів - 

Кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним закладом на 
всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах 

- 

Кількість нагород, здобутих спортсменами на національних спортивних змаганнях 2 

 
Протягом звітного періоду: 

- проведено на високому навчально-виховному, культурно-масовому та 
естетичному рівні 47 заходів, із них загальноінститутських – 20, університетських – 7, 
міських – 18. 
- з метою проведення культурно-виховної та просвітницької роботи 
організовувалося відвідування студентів Національної оперети (м. Київ), Черкаського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, 
Київського академічного обласного музично-драматичного театру 
ім. П.К. Саксаганського, Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». 
Проведено концертні програми до Дня юриста, Міжнародного дня сміху, Дня Святого 
Валентина, Міжнародного дня студента, Нового року, Дня банківських працівників, 
«Таланти твої, першокурснику!», творчі зустрічі з поетом-піснярем П.Беспалим, поетом-
прозаїком Соломіцьким О.Л., акторами Черкаського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, вечори відпочинку.  
- взято участь у заходах присвячених зібранню коштів для потреб української 
армії, підтримки та лікування і реабілітації воїнів АТО: благодійний концерт STUDENTS 
талант-FEST, «Єдина Україна» (зібрано коштів на суму 19980 грн.). 
- організовано зустрічі студентів із народним депутатом України Ілляшенком В.В., 
страховою компанією «Престиж», лікарем-гінекологом обласної лікарні. 
- взято участь у змаганнях до Дня фізичної культури і спорту «Єдина Україна», 
I Спортивних іграх Черкаської області серед ВНЗ III-IV рівня акредитації, XIV Універсіаді 
Черкаської області серед ВНЗ III-IV рівня акредитації, XII Універсіаді України 
(м. Дніпропетровськ), Масових обласних заходах для молоді «Здорова молодь – 
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здорова нація». Проведено фестиваль зі спортивного танцю «Зимова фантазія», 
туристичні походи. 
- активізовано профорієнтаційну роботу, проведено 52 заходи, в тому числі на базі 
інституту – 35, на виїзді – 17, у формі очних зустрічей охоплено понад 2000 осіб 
старшокласників, випускників технікумів, коледжів та їх батьків. 

 
Міжнародна активність 

 

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи 
Національного банку України (м. Київ) Інститут продовжив активне співробітництво із 
зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами 
різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих 
столах, семінарах, форумах. 

ТАБЛИЦЯ 16 
Участь студентів в організації практичного навчання за кордоном, участь  

студентів, аспірантів і докторантів у міжнародних заходах, осіб  
 

Назва заходу  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Міжнародні 
заходи 

за рахунок НБУ 10 11 2 

за власний рахунок - - 3 

дистанційна участь 26 26 1 

Програма «подвійного диплому» - 3 3 

Семестрові навчання - - - 

Літня школа - 1 14 

Нагороди (дипломи, грамоти, 
сертифікати) 

19 21 8 

 
ТАБЛИЦЯ 17 

Участь науково-педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації  
за кордоном, осіб 

Назва заходу  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Читання лекцій 
та стажування 

за рахунок НБУ - 1 - 

за власний рахунок - - - 

дистанційна участь - - - 

Участь у 
конференціях, 
семінарах, 
круглих столах 
тощо 

за рахунок НБУ 8 4 - 

за власний рахунок - - - 

дистанційна участь 22 13 12 

Публікації Scopus - - 1 

Публікації за кордоном  26 11 

Нагороди  3 2 - 
 
Упродовж 2014/2015 навчального року Інститут підтримував відносини з Вищою 

школою - Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. 
Гахенбург, Німеччина), Національним банком Польщі (м. Варшава, Польща), Поліським 
державним університетом (м. Пінськ, Білорусь), Брестським державним технічним 
університетом  (м. Брест, Білорусь), Університетом  ім. Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, Польща) та іншими навчальними закладами за кордоном. 

У 2014/2015 навчальному році 12 науково-педагогічний працівник Інституту 
прийняли участь у міжнародних конференціях за кордоном. Протягом навчального року 
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9 студентів прийняли участь у міжнародних наукових конференціях та конкурсах. 
П’ятеро студентів пройшли практичне навчання в центральних банках Німеччини та 
Польщі. За підсумками участі у міжнародних заходах студенти отримали 8 відзнак.  

За програмами WORK AND TRAVEL USA, Summer Internships in Turkey, Літня 
практика в Німеччині бере участь 14 студентів інституту. 

 
ТАБЛИЦЯ 18 

Міжнародна активність ЧІБС у 2014/2015 н.р. 
 

Кількість міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів і програм, 
співвиконавцем яких є Інститут (шт.) 

- 

Кількість угод, укладених із зарубіжними університетами на навчання 
студентів за програми "Подвійний диплом" (осіб) 

- 

Чисельність студентів, що здобули вищу освіту за програмою "Подвійний 
диплом" (осіб) 

3 

Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників для 
проведення наукової та викладацької роботи, стажування (шт.) 

- 

Кількість міжнародних науково-практичних конференцій із проблем вищої 
освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямків, які 
проведено на базі Інституту у 2014/2015 н.р. (шт.) 

1 

 

 
Фінансова грамотність 
 

На виконання Плану заходів НБУ з підвищення рівня фінансової грамотності 

населення України в рамках реалізації Проекту «Фінансова грамотність» протягом 

2014/2015 навчального року проведено:  

- підготовку 56 студентів-волонтерів;  

- методичний семінар із підвищення кваліфікації вчителів (Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників) – 90 осіб;  

- зимову школу «Підвищення рівня фінансової грамотності» (218 учнів 9-11 класів 

6-ти ЗОШ м. Черкаси). Зимова школа гармонійно поєднала навчання та професійно-

орієнтовну та виховну діяльності. Під час проведення  учні мали змогу також 

ознайомитись з роботою створеного на базі інституту Навчально-тренувального банку; 

За підсумками Зимової школи було проведено опитування учнів. 92% опитаних 

вважають, що набуті знання будуть корисними у майбутньому житті;  

- до Міжнародного Дня заощадження – 26 занять у 15 ЗОШ м. Черкаси (398 осіб, з 

них 198 хлопців та 200  дівчат);  

- у рамках проекту Global Money Week – круглий стіл «Світова валюта 

майбутнього: що, де, коли???»;  

- заняття «Особиста фінансова безпека та кібер-безпека» для студентської молоді 

Черкаського політехнічного технікуму (25 осіб), Черкаського художньо-технічного 

коледжу (32 осіб), Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації 

«Теплий дім» (9 осіб); інтерактивні навчально-ігрові заняття, театралізована вистава 

«Як білка гроші вчилась рахувати» для дітей (5-7 років) Черкаської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат для дітей з особливими потребами (17 дітей);  

- заняття для 8-10 класів Літньої школи «Паросток» природничо-математичного 

ліцею Ассоційованої школи ЮНЕСКО «Перший крок до фінансової грамотності» 

(80 учнів) та 3 дитячих оздоровчих літніх таборів м. Черкаси (99 осіб); 
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- Літню школу «Фінанси на щодень: вчимося управляти грошима» (18 школярів 10 

класів Городищенського економічного ліцею «Патріот»).  

 
Студенти-волонтери та викладачі інституту провели 50 інтерактивних занять із 

курсу «Фінансова грамотність» у 31 загальноосвітніх школах і дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку м. Черкас і Черкаської області, які охопили 995 учнів віком 
від 5 до 16 років. 

ТАБЛИЦЯ 19 

Заходи з підвищення фінансової грамотності 

 2013/2014 2014/2015 

Кількість проведених занять 71 50 

Кількість учнів, осіб 1549 995 

Кількість закладів  17 31 

*Станом на 01.07.2015 р. 

 

Ресурсне забезпечення 
 
Витрати на поточну діяльність Інститут покривав за рахунок визначених Націо-

нальним банком України джерел фінансування в межах затверджених кошторисів по-
точних доходів і витрат, інвестицій за 2014-2015 рр. 

Затверджені планові показники кошторису поточних доходів і витрат та 
кошторису інвестицій на 2014 рік у цілому по Інституту становлять: доходи - 6 074 
377,00 грн.; витрати - 42 929 918,00 грн. (у т. ч. амортизаційні відрахування - 2 481 
214,00 грн.); інвестиції - 1 356 480,00 грн. Затверджені планові показники кошторису 
поточних доходів і витрат та кошторису інвестицій на І півріччя 2015 року у цілому по 
Інституту становлять: доходи – 3369647,00 грн., витрати – 17151610,00 грн. На 
01.07.2015 р. заробітна плата співробітників становить – 11498302, 00 грн., 
стипендіальне забезпечення – 1990311,00грн.,  фінансування практики студентів і 
відряджень – 23158, 00 грн. 

Матеріально-технічна база Інституту - це навчально-лабораторний корпус, 
загальною площею 8530,1 м2; 2 гуртожитки загальною площею 10865,9 м2; спортивно-
оздоровчий комплекс, який складається із закритої споруди площею 148,9 м2 із 
спортивним залом площею 288,5 м2 і відкритої споруди площею 7707,0 м2. Загальна 
площа будівель - 19666,00 м2, що розміщені на 3,08 га, у т. ч. загальна площа 
бібліотеки становить 350 м2, в тому числі 2 читальних зали загальною площею 157 м2. 

Інститутом придбано обладнання, інвентар, меблі, прилади для навчального 
корпусу та приміщень гуртожитків на суму 951 797,28 грн. і поповнено бібліотечні фонди 
на суму 116 186,50 грн. Забезпечено постійний контроль за дотриманням вимог 
нормативно-правових актів України при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, а також здійснюється контроль щодо укладення договорів. 

Загальна кількість сучасних персональних комп'ютерів по Інституту - 380 
одиниць, з них безпосередньо задіяне в навчальному процесі 186 одиниць; ноутбуків -
26, з яких у навчальному процесі використовується - 23, загальна кількість серверів - 22 
шт. для автоматизації діяльності навчального закладу, безпосередньо для навчальних 
занять використовується 6. 

Підтримуються й оновлюються системні та прикладні програмні засоби: 
«Договори», «Облік паливно-мастильних матеріалів»; «FossDocMail»; «ІРБІС-64», ПК 
«Деканат+Університет» САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система обслуговування клієнтів 
банку «ІFOBS», «Прометей», «Moodle», «Project Expert».,«ЛІГА:ЗАКОН». 

В навчальний процес впроваджено навчально-тренувальна банківська система 
(НТБС), яка є однією з форм адаптації студентів до умов та характеру їх майбутньої 
роботи в банківських установах. Функціонування НТБС забезпечується роботою 
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автоматизованої банківської системи «Б2», внутрішньобанківською платіжною 
системою «ЕНІГМА».  Відповідно до Графіку спільних занять з використання НТБС УБС 
НБУ (м. Київ) у 2014/2015 навчальному році проведено шість спільних практичних 
занять в режимі відео-конференції. В інституті функціонує навчально-тренувальний 
банк «Славутич», який може виконувати функції філії головного банку або самостійної 
банківської установи. 

Загальні бібліотечні ресурси Інституту становлять 70 198 документи за 
загальної кількості 1 172 читачів і 4 місця книговидачі. 

Основні бібліотечні фонди поповнилися 2396 примірниками наукової, 
навчальної та пізнавальної літератури і на сьогодні становлять 58 737 примірники. 
Фонд наукової літератури бібліотеки нараховує 3 909 примірників. Передплачено  81 
найменування періодичних видань. 

Електронний каталог бібліотеки викладено на сайт Інституту. Зареєстровано 
4267 користувачів електронних ресурсів бібліотеки. Узагальнена кількість записів 
електронного каталогу Інституту, до якого є інтернет-доступ, становить 14571. 

У 2014/2015 навчальному році сектором комп’ютерної підготовки видань 

(структурний підрозділ видавництва Університету банківської справи Національного 

банку України (м. Київ) з розташуванням робочих місць у Черкаському інституті 

банківської справи) виконано такі види робіт: 

 коректура, верстання, макетування Міжнародного науково-практичного 

журналу «Фінансовий простір»: видано 4 номери журналу; 

 друк профорієнтаційних  флаєрів; 

 друк програми науково-практичних конференцій, круглих столів та ін. 

 випуск чергових номерів газети «Аверс» – 6 випусків; 

 друк бланкової та журнальної продукції: щоденники переддипломної та 

виробничої практики  

 

ТАБЛИЦЯ 20 

 
Соціальна підтримка працівників і студентів шляхом надання матеріальної 

допомоги та соціальних виплат у 2014/2015 н.р. 
 

Вид допомоги Сума (грн.) 

Допомога на оздоровлення 378 303,00 

Для вирішення соціально-побутових питань 375 597,00 

На оздоровлення дітей 26 100,00 

При народженні дитини 500,00 

На поховання членів сім’ї та близьких родичів 1250,00 

На лікування 20949,00 

Преміювання працівників у зв’язку з ювілейними датами 19708,00 

Відшкодування витрат на поховання – 

 

ТАБЛИЦЯ 21 
Ресурсне забезпечення та академічна підтримка студентів Інституту 

 

Кількість комп'ютерних робочих місць 158 

Кількість комп'ютерних робочих місць, що мають доступ до Інтернету 158 

Загальний книжковий фонд 70198 

Загальна чисельність читачів 1172 

Площа критих спортивних споруд для проведення навчально-тренувальних 
занять 

437,4 
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ТАБЛИЦЯ 22 
Динаміка одиниць комп'ютерної техніки Інституту за 2010-2014 роки 
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ЧІБС 369 13 16 326 13 16 336 18 16 367 25 20 380 26 22 

Усього станом на 01.07.2015 

 
ТАБЛИЦЯ 23 

Матеріально-технічна база Інституту (станом на 01.07.2015) 
 

Показник 
Числове 
значення 

Загальна площа територій (га) 3,08 

Загальна площа будівель (кв. м) 19666,00 

Навчальна площа  

навчально-лабораторних приміщень - усього (кв. м) 8530,1 

Навчальна (приведена) площа у розрахунку на одного студента 10,4 

Площа приміщень які орендуються (кв. м) - 

Площа приміщень які здаються в оренду (кв. м) 43,8 

Читальні зали (кількість шт.) 2 

Посадкових місць(кв. м) 101 

Загальна площа бібліотеки, у т.ч. 350 

- читальний зал 92 

- зал електронних видань і періодичної літератури (кв. м) 65 

Загальна площа гуртожитків (кв. м) 10865,9 

їдальні, буфети (кількість шт.) 3 

Посадкових місць  172 

(кв. м) 411,9 

Спортивні зали (кв. м) 288,5 

 
 


