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Діяльність Черкаського інституту у 2015/2016 н.р. здійснювалась за всіма
напрямами, передбаченими Концепцією інноваційного розвитку ДВНЗ «Університет
банківської справи» на 2010-2020 роки, Стратегією його розвитку до 2017 року та
Основними завданнями на 2015/2016 н.р., реалізація яких дозволяє імплементувати
головні положення Закону України «Про вищу освіту».

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ

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

Розроблено 3 нові магістерські програми, 12 навчальних і робочих
навчальних планів;

11
студентів
отримували
іменні
академічні
стипендії
(імені
М.С. Грушевського, Кабінету міністрів України, Національного банку України,
Університету банківської справи).

Здобуто за результатами Всеукраїнських студентських олімпіад у
2015/2016 н.р. визнання найкращих студентів зі спеціальностей/дисциплін з
одержанням дипломів: «Фінанси і кредит» – 1 місце, «Страхова справа» – 3 місце,
«Державні фінанси» – 4 місце. З дисципліни «Фінансовий менеджмент» – отримано
Грамоту за глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання; з
дисципліна «Інвестування» – грамота за найкращі теоретичні знання; зі спеціальності
«Банківська справа» – заохочувальний диплом.

5-й рік здійснено набір студентів в групи з поглибленим вивченням
іноземної мови.

інтенсифіковано навчання з урахуванням доступності інформаційних
ресурсів та послідовним стимулюванням самостійної роботи студентів з використанням
сучасних інформаційних технологій, а саме «ЛІГА:ЗАКОН», «MOODLE», «1С:
БУХГАЛТЕРІЯ», «1С: Підприємство 8.2», «Б2», «Project Expert», «Податкова звітність»
тощо;

Продовжено навчальну практику студентів у середовищі дворівневої
банківської системи (НТБС УБС) із застосуванням автоматизованої банківської системи
«Б2» та програмного комплексу ВПС «Енігма»;

Проведено заходи із підвищення кваліфікації працівників ПАТ «Державний
ощадний банк України», у яких взяли участь 78 осіб;

Виконувалися 12 науково-дослідних робіт у рамках Зведеного тематичного
плану науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (5), спільних
наукових досліджень з іншими вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами
(2), на замовлення сторонніх організацій та установ (1), ініціативні (4);

Проведено на базі інституту міжнародну науково-практичну конференцію
«Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (в Інтернетформаті), Всеукраїнську конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна
система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», ІІ Черкаські правові
читання. Видано 3 збірники тез доповідей;

Забезпечено вихід номерів міжнародного науково-практичного журналу
«Фінансовий простір», який 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);
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Підвищено якісний рівень науково-педагогічного працівників шляхом
захисту 1 кандидатської дисертації, 5 науково-педагогічним працівникам присвоєно
вчені звання, зокрема професора – 1, доцента – 4;

Підвищено кваліфікацію викладачів кафедр «Вища математика та
інформаційні технології», «Банківська справа», «Фінанси» (8 осіб) – за програмою
удосконалення викладання фахових дисциплін, кафедр «Обліку та аудиту» (2 особи) та
«Соціально-гуманітарних дисциплін» (1 особа), «Економіки та управління» (1 особа) –
за програмою міжнародного стажування;

Взято участь науково-педагогічними працівниками інституту в 104 наукових
заходах, із них у 80 міжнародних;

Взято участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за
напрямами «Економіка та управління підприємствами» та «Історичні науки»;

Підготовлено та видано 3 монографії, опубліковано 169 наукових статей, із
них 20 закордоном, 122 тези доповіді, із них 14 закордоном;

Забезпечено участь 524 студентів у 95 наукових заходах, із них у 31
міжнародній конференції; 6 міжнародних конкурсах, результатом чого є 305 наукових
праць, у тому числі 48 науково-пошукових роботи і 9 наукових статей;

Здобуто за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук отримано зі спеціальності
«Менеджмент» диплом II ступеня та у галузі «Гендерні дослідження» диплом III
ступеня. За підсумками Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано дипломи II ступеня і
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – диплом III ступеня;

Уперше взято участь у Міжнародному конкурсі від Видавництва
«Макміллан» «Write About Your Wonderland», присвячений 150-річчю виходу «Аліси в
Країні Чудес» Л. Керол і Конкурсі на найкращий український переклад віршів Р. Кіплінґа,
організований Кіплінґівським товариством Великобританії та видавництвом «Навчальна
книга – Богдан» з нагоди 150-річчя з дня народження англійського поета і прозаїка у
результаті якого переклад вірша «The Love Song of Har Dyal» («Пісня любові ХарДаял»)
включено до поетичної книги Кіплінґа українською «Сім морів»;

Студенти інституту пройшли практику в закордонних банківських і
фінансових установах та семестрове навчання, в тому числі в рамках програми
Еразмус+ – 8 осіб. За програмами WORK AND TRAVEL USA, Літня практика в
Німеччині бере участь 7 студентів інституту;

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

Черкаський навчально-науковий інститут нагороджений дипломом та
кубком Черкаського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України за І місця з волейболу та футзалу у ІІ спортивних
іграх Черкаської області серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.;

Проведено студентами-волонтерами та викладачами інституту 75
інтерактивних занять із курсу «Фінансова грамотність» у 36 загальноосвітніх школах і
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку м. Черкас і Черкаської області, які
охопили 1152 учня віком від 5 до 16 років;

Проведено Всеукраїнську Літню школу для студентів-переможців
всеукраїнських і міжнародних конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад.
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ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Станом на 01.06.2016 року до складу Інституту входять 2 факультети, 7 кафедр,
з яких 5 - випускові, на яких навчається 724 студентів. Реалізацію навчального процесу
забезпечує 71 штатний науково-педагогічний працівник.
Навчальною діяльністю в Інституті станом на 01.06.2016 року охоплено 724
особи (420 – за кошти фізичних і юридичних осіб, 179 - за кошти НБУ, за рахунок
державного замовлення – 125), з них 655 осіб – студенти денної форми навчання, 67 –
заочної (у т. ч. 2 - екстернат) (табл. 3-7).
ТАБЛИЦЯ 1
Контингент студентів
Кількість осіб
Форми навчання
станом на
станом на
01.10.2015
29.06.2016
Денна
747
655
Заочна, екстернатна
122
69
Перепідготовка
0
0
Всього
869
724
ТАБЛИЦЯ 2
Чисельність студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Станом на 01.10.2015 Станом на 29.06.2016
Освітньо-кваліфікаційний
денна
заочна
денна
заочна
рівень
Бакалавр
532
20
528
20
Спеціаліст (перепідготовка)
9
15
9
12
Магістр
206
87
118
37
Всього
747
122
655
69
ТАБЛИЦЯ 3
Чисельність студентів за професійним спрямуванням
Професійне
Кількість, осіб
спрямування
станом
станом
Банківська справа
Фінанси
Облік і аудит
Бізнес-адміністрування
Право
Всього

на 01.10.2015
116
479
192
31
51
869

на 29.06.2016
68
429
147
30
50
724
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ТАБЛИЦЯ 4
Кількість студентів за ОКР «магістр», які отримали диплом з
відзнакою
Освітньокваліфікаційний
рівень
Магістр

Банківська
справа
денна заочна
12

1

Облік і аудит
БізнесФінанси і
адміністрування
кредит
денна заочна денна заочна денна
0

0

13

0

0

ТАБЛИЦЯ 5
Кількість студентів за ОКР «бакалавр», яким планується отримати
диплом з відзнакою
Освітньокваліфікаційний
рівень

Облік і аудит

Фінанси і кредит
Банківська справа
денна
16

Бакалавр

Фінанси

заочна
0

денна
3

заочна
0

денна
4

заочна
0

Результати захисту дипломних робіт студентів ОКР «магістр» та ОКР
«спеціаліст» свідчать, що в цілому показники успішності знаходились у межах
нормативних (табл. 6-8).
ТАБЛИЦЯ 6
Якісні показники захисту дипломних робіт ОКР «магістр»
Якісна успішність, %
Денна
форма

Абсолютна успішність, %

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Спеціальність «Банківська справа»
96,7

92,9

100

100

Спеціальність «Фінанси і кредит»
96,7

85,7

100

100

Спеціальність «Облік і аудит»
100

100

100

100

ТАБЛИЦЯ 7
Якісні показники захисту дипломних робіт
спеціальність «Бізнес-адміністрування»
Освітньокваліфікаційний рівень
Магістр

Якісна успішність, %

Абсолютна успішність, %

Денна форма

Денна форма

92,3

100
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ТАБЛИЦЯ 8
Якісні показники захисту дипломних робіт ОКР «спеціаліст»
спеціальність «Банківська справа»
Якісна успішність, %
Денна
форма
88,9

Абсолютна успішність, %

Заочна
форма
100

Денна
форма
100

Заочна
форма
100

ТАБЛИЦЯ 9
Випуск і працевлаштування випускників-магістрів 2016 р.
Назва
інституту

Випущено

ЧННІ

93

2013 р
К-сть
працевлаштованих
78

%
працевлаштованих
83,9

Випущено

92

2014 р
К-сть
працевлаштованих
60

%
працевлаштованих
65,2

станом на 17.06.2016
Випущено
К-сть
%
працепрацевлаштовлаштованих ваних
147
102
69,39

В Інституті 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. На засіданнях кафедр постійно
обговорюються результати зимових і літніх екзаменаційних сесій.
Упродовж навчального року велика увага приділялася підвищенню якості
підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок студентів.
Підвищенню якості навчання сприяє активізація індивідуальної роботи зі студентами із
застосуванням сучасних педагогічних методик для зниження рівня академічної
заборгованості та підвищення рівня якості навчання студентів.
Запроваджено нові форми самостійної роботи: навчальний квест, віртуальний
вебінар, презентація робіт студентів (індивідуально, командно), форуми для
обговорення, опрацювання різноманітної економічної інформації з різних джерел, у
тому числі міжнародних інформаційних порталів.
Розширено форми практично-орієнтованого навчання шляхом проведення,
зокрема:
майстер-класу на тему «Як стати успішним» зустріч зі студентами освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» заступника
директора Черкаської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» Пріхна Олександра
Олександровича (випускника інституту);
круглого столу «Інноваційні банківські технології як інструмент
стратегічного розвитку» з запрошення директорів регіональних управлінь: ПАТ
«Промінвестбанк» - Ткаченко В.М., ПАТ «УкрСиббанк» - Середа В.М., ПАТ
КБ «ПриватБанк» - Шуршин В.О., ПАТ «Державний ощадний банк України» - Оніщенко
В.В.;
гостьової лекції О. Сугоняко, Президента Асоціації українських банків,
Віце-президента Центрально-Євразійської банківської федерації, про сучасну
економічну кризу та кризу довіри;
гостьової лекції А. Царюка, голови державної податкової інспекції
м. Черкаси, про спрощену систему оподаткування, критерії віднесення платників до
чотирьох груп “спрощенців”, законодавчі вимоги до подання ними звітності та сплати
податків, декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році та їх право на
отримання податкової знижки;
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гостьової лекції Н.С. Даньковської, заступника директора Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області, про
державну політику у сфері надання правової допомоги населенню, завдання, функції,
повноваження Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, організацію їх роботи, особливості адвокатських послуг щодо надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
гостьової лекції Є.В. Куликової, начальника юридичного відділу
Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», про правове регулювання захисту
прав споживачів фінансових послуг, а також безпосередньо банківських установ як
кредиторів;
участі студентів ІІ курсу спеціальності «Правознавство» у засіданні
Чорнобаївського районного суду Черкаської області, якому з 2006 р. надано статус
модельного суду (наказ Державної судової адміністрації України від 10.04.2006 № 33
«Про модельні суди») та включено до пілотного Українсько-канадського проекту судової
реформи у рамках співпраці двох держав, з метою впровадження іноземного досвіду
розвитку судової системи в процесі реформування судової системи України.
Постійно оновлюється інформаційна база навчальних ресурсів усіх
спеціальностей, доступ до яких здійснюється через систему дистанційного навчання
«Прометей».
У тестовому режимі запроваджено систему дистанційного навчання у програмній
оболонці MOODLE для викладання окремих дисциплін спеціальності «Бізнесадміністрування».
Підготовка навчально-методичного забезпечення мала системний характер і
була спрямована, перш за все, на оновлення навчально-методичних комплексів
навчальних дисциплін відповідно до нових вимог Положення про навчальнометодичний комплекс навчальної дисципліни ПОЛ СУЯ 2016, а також удосконалення
методичного забезпечення спеціальностей ОКР магістра 8.03050802 «Банківська
справа», 8.03050801«Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», які в 2015/2016 н.р.
пройшли акредитацію. У 2015/2016 н.р. розроблено 73 методичних рекомендації.
Згідно з графіком проведення І етапу (1 та 2 турів) Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальних дисциплін/спеціальностей в ДНВЗ «Університет банківської
справи» у 2015/2016 н.р. у Черкаському інституті проведено в 1 турі – 12 олімпіад із 3
спеціальностей та 9 навчальних дисциплін, якими охоплено 163 студенти.
На базі Черкаського інституту був проведений 2 тур І етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Українська
мова», «Страхування», «Інвестування» до якого було залучено 18 студентів. Всього у 2
турі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та
спеціальностей прийняло участь 25 осіб, з них 15 стали переможцями.
У ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 2015/2016 н. р. прийняло участь 9
студентів Інституту, які посіли І та ІІ місця за результатами проведення 2 туру І етапу, з
них у ТОП-10 увійшли 3 студенти з наступних спеціальностей/дисциплін:
– «Фінанси і кредит» – 1 місце,
– «Страхова справа» – 3 місце,
– «Державні фінанси» – 4 місце.
З дисципліни «Фінансовий менеджмент» – отримано Грамоту за глибокий
аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання; з дисципліна «Інвестування» –
грамота за найкращі теоретичні знання; зі спеціальності «Банківська справа» –
заохочувальний диплом.
Протягом останніх п’яти років студенти Інституту виборюють призові місця за
профільними спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Банківська справа», навчальними
дисциплінами «Страхова справа» і «Фінансовий менеджмент».
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ТАБЛИЦЯ 10
Аналітична інформація про участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді
Тур/етап
Кількість учасників
Нагороди
І тур І етапу
163
13 – І місць;
17 – ІІ місць;
13 – ІІІ місць.
ІІ тур І етапу
15
6 – І місць;
3 – ІІ місць;
6 – ІІІ місць.
ІІ етап
9
1 – І місце;
1 – ІІІ місце;
1 – IV місце;
5 грамот.
У звітному періоді Інститут надавав освітні послуги з підвищення кваліфікації.
В Інституті за програмою підвищення кваліфікації в 2015/2016 навчальному році
навчалися 78 слухачів – працівників ПАТ «Державний ощадний банк України».
Зокрема, в жовтні 2015 року 16 осіб проходили курси підвищення кваліфікації
працівників підрозділів ревізій і контролю, у листопаді 2015 року – 22 особи та у квітні
2016 року – 20 осіб – завідувачів ТВБВ, начальників операційних відділів, завідувачів
операційними секторами, у травні 2016 року – 20 осіб, працівників, які займаються
продажами.
Також Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» у
лютому 2016 року для працівників Університету було організовано в режимі
відеозв'язку навчання на тему «Зміни до Податкового кодексу України. Основні етапи
податкової реформи в Україні», в якому взяли участь 5 осіб із числа
працівників інституту.
До проведення навчальних занять зі слухачами курсів кваліфікації залучалися
висококваліфіковані фахівці банківської сфери.
Усі слухачі успішно завершили навчання на згаданих вище курсах та отримали
свідоцтво про підвищення кваліфікації.
Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на
2016/2017 н.р. з організаційної та навчально-методичної роботи вважати:
– забезпечити проходження акредитації спеціальностей за освітнім рівнем
«бакалавр», термін дії сертифікатів яких закінчується у 2017 р;
– забезпечити ліцензування нових спеціальностей для підготовки здобувачів
вищої освіти;
– забезпечити прийом та організацію навчального процесу іноземних студентів;
– продовжити системне впровадження й використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій не тільки в навчальному процесі, а й у науково-методичній та
організаційно-методичній роботі;
– продовжити модернізацію формату контрольних заходів за рахунок посилення
їх інтерактивності та комунікативності для розкриття індивідуальної навчальної
особливості студента та покращення рівня контролю якості знань;
– удосконалити електронне інформаційно-освітнє середовище, організаційнометодичне забезпечення дистанційної форми навчання, продовжити запровадження
участі студентів у вебінарах за напрямами професійних дисциплін, що проводяться
провідними зарубіжними та вітчизняними університетами;
– поширити участь у навчальному процесі керівного складу та провідних фахівців
9

банківських установ, підприємств, організацій, фірм тощо;
– продовжити практику проведення лекцій для студентів денної форми навчання
гостьовими лекторами з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців з
економіки в режимі on-line;
– продовжити проведення навчальної практики
дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;

студентів

в

середовищі

– продовжити подальше запровадження дистанційної освіти за всіма освітніми
програмами та формами навчання, особливо для студентів які поєднують навчання та
трудову діяльність;
– запровадити викладання
дисциплін на іноземній мові;

викладачами

інституту

окремих

навчальних

– поширити практику захисту магістерських дипломних робіт іноземною мовою, а
також на підприємствах і фінансово-кредитних установах у рамках угод про співпрацю;
– посилити відповідальність кафедр за формування та змістовне наповнення
навчально-методичних комплексів дисциплін;
– забезпечити публічність інформації про освітні програми, регулярне
оприлюднення результатів оцінювання навчальної роботи учасників освітнього процесу
на офіційному веб-сайті Інституту.

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Навчальний процес забезпечували 71 науково-педагогічний працівник. Частка
науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь кандидата і доктора наук,
становить 81,69%, зокрема: кандидати наук – 67,6%, доктори наук – 14,1%.
ТАБЛИЦЯ 11
Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб
(станом на 01.06.2016)
Чисельність
штатних
науковопедагогічних
працівників

докторів
наук,
професорів

кандидатів
наук,
доцентів

навчаються в
аспірантурі

71

10

48

1

У тому числі
навчаються в
докторантурі

-

-

Триває професійне зростання та систематичне підвищення кваліфікації
працівників. Підвищили кваліфікацію 12 викладачів. Зокрема, навчання викладачів
кафедр «Банківська справа», «Фінанси» (4 особи) проходило на базі Міжгалузевого
інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю
«Фінанси і кредит», викладачів кафедри «Вища математика та інформаційні технології»
(4 особи) – за програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім
процесом»на базі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.
Неухильному піднесенню рівня педагогічної майстерності, педагогічній творчості,
та професійному вдосконаленню сприяє академічна мобільність викладач.
Викладачі кафедр «Обліку та аудиту» (2 особи, Краківський економічний
університет, Республіка Польща), «Соціально-гуманітарних дисциплін» стали
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учасниками програм міжнародного стажування (1 особа, Фундація Central European
Academy Studies and Certification, Республіка Польща), «Економіки та управління» –
стажування у літній школі за програмою «Еразмус+» (1 особа, Університету Люблян,
Словенія).

Рис. 1 Динаміка підвищення якості кадрового складу (станом на 01.06.2016 р.)
Викладачи пройшли навчання на семінарах, тренінгах, практикумах: «Банківської
справи» – у MIND-тренінгу лідерів освіти, організованого Міжнародним інститутом
розвитку інтелекту (IMEI) спільно з НТУУ «КПІ», з питань впровадження здорового
способу мислення в освітній процес (1 особа), «Соціально-гуманітарних дисциплін» –
Міжвузівський семінар із актуальних проблем методики викладання іноземних мов (5
осіб, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
З метою підвищення педагогічної майстерності систематично проводяться
науково-методичні семінари викладачів. Протягом 2015/2016 н.р. на кафедрах
проведено 28 методичних семінарів. Широка тематика семінарів охоплювала:
«Використання інтерактивних форм і методів навчання у викладанні правових
дисциплін», «Використання комп’ютерних програмних комплексів в процесі викладання
юридичних та соціально-гуманітарних дисциплін», «Інноваційне навчання як запорука
підвищення ефективності освітніх процесів у вищій школі», «Формування критичного
мислення студентів на заняттях з іноземної мови», «Методика викладання дисципліни
«Управлінський облік», «Створення ситуаційних завдань для проведення практичних
занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», «Особливості викладання
дисциплін прикладного математичного спрямування при підготовці спеціалістів
банківської справи», «Застосування ментальних карт як інструментарію стимулювання
пізнавальної діяльності студентів», «Сутність, роль та перспективи масових відкритих
онлайн-курсів у вищій освіті» тощо.
З метою обміну досвідом та впровадження сучасних педагогічних технологій у
навчальний процес викладачами, проведено 5 відкритих занять.
Підвищення якості кадрового складу забезпечується шляхом захисту
дисертаційних робіт і отримання вчених звань. Так, у 2015/2016 н.р. захищено 1
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності
«Гроші, фінанси і кредит». Протягом навчального року штатними викладачами
отримано 1 атестат професора та 4 атестата доцента.
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Рис. 2 Динаміка захисту дисертацій та отримання вчених звань
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 у Державному вищому навчальному
закладі «Університет банківської справи» (Ткаченко Н.В., д.е.н., професор); за
спеціальністю 07.00.01 «Історія України» К 38.134.01 Миколаївського державного
університету імені В.О. Сухомлинського (Гордуновський О.М., д.і.н., доцент); за
спеціальністю 07.00.01 «Історія України» К 73.052.03 Черкаського державного
технологічного університету (Гордуновський О.М., д.і.н., доцент); за спеціальністю
05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» К 26.820.04 Київського університету
економіки і технологій транспорту (Засядько А.А., д.т.н., професор); за спеціальністю
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки К 26.055.05 Київського
національного
торговельно-економічного
університету (Пустовійт
Р.Ф.,
д.е.н.,
професор)..
Основними завданнями на 2016/2017 н.р. з підвищення рівня та якості
кадрового потенціалу:
– активізувати процес стажування НПП у фінансових структурних підрозділах
суб’єктів господарювання та органів державної влади;
– підвищити професійний рівень викладачів шляхом підвищення кваліфікації та
стажування для активізації упровадження нових технологій навчання, глибокої
інтеграції навчального, наукового й інноваційного процесів.
– підвищити рівень академічної мобільності викладачів та рівень володіння
іноземними мовами;
– забезпечити інтенсифікацію діяльності структурних підрозділів інституту, взяти
активну участь у розробці нормативних документів щодо їх роботи та посадових
інструкцій працівників.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукова робота Інституту виконувалася відповідно до основних засад Концепцій
інноваційного розвитку на 2010-2020 роки, розвитку наукової школи Університету
банківської справи 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 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 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 2015/2016 н.р. науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у виконанні
12 науково-дослідних робіт, у тому числі:
- на замовлення сторонніх організацій та установ:
♦ «Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону»
(№ ДР 0114U003293). Замовник – Черкаська обласна державна адміністрація.
- спільні наукові дослідження:
♦ «Компаративний аналіз реформування та розвитку банківських систем країн
світу» (ДВНЗ «Університет банківської справи»).
♦ «Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної
безпеки: макро- та мікро- вимір» (Черкаський національний університет ім.
Б. Хмельницького).
- згідно Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ
«Університет банківської справи»:
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♦ «Розвиток інформаційного забезпечення управління фінансовими та
нефінансовими установами в умовах гармонізації облікових систем» (№ ДР
0115U002680);
♦ «Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації» (№ ДР 0115U002681);
♦ «Соціально-економічні проблеми в освіті та науці» (№ ДР 0115U002683);
♦ «Альтернативні джерела фінансування розвитку підприємства» (№ ДР
0115U002684);
♦ «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» (№ ДР
0115U005652) (за участю науково-педагогічних працівників кафедри «Фінансових і
страхових послуг» Самаркандського інституту економіки та сервісу, Республика
Узбекістан).
- ініціативні внутрішньоінститутські та кафедральні науково-дослідні роботи:
♦ «Банківський бізнес: управління, технології, контроль»
♦ «Сучасний стан та вектори реформування ринку кредитно-рейтингових послуг
України»;
♦ «Використання математичних методів, моделей та інформаційних технологій у
дослідженні фінансово-економічних систем»
♦ «Підвищення надійності інтернет-платіжних систем на основі комбінаційного
хешування».
Провідними науковцями Інституту здійснено опанування 13 дисертацій, зроблено
6 рецензій на дисертації, підготовлено 52 відгуки на автореферати; надано рецензій на
7 монографій, 8 навчальних посібників, 11 наукових статей, і 5 навчальних програма, в
тому числі 3 магістерські дипломні роботи.
Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 104 наукових заходах із
них у 80 міжнародних. Результатом є публікація 169 наукових статей, із них
20 закордоном, 122 тези доповіді, у тому числі 14 закордоном.
Науково-педагогічними працівниками підготовлено та опубліковано 3 монографії.

Рис. 3 Динаміка показників наукової діяльності у відповідних навчальних
періодах
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Рис. 4 Динаміка публікацій статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях у
розрахунку на 1 НПП Інституту у відповідних навчальних періодах
За результатами самоаналізу бібліометричних профілів НПП у системі Google
Scholar відсоток сформованих профілів від загальної кількості НПП становить 85 %, а
середній h-індекс – 2,04. h-індекс до 5 мають 86,3% та до 10 - 13,7 % НПП.

Рис. 5 h-індекс НПП інституту в розрізі кафедр
Проведено серію семінарів із НПП щодо підготовки документів та участі в грантах,
основних вимог до подачі аплікаційної заявки в рамках програми Еразмус+.
Продовжено роботу робочої групи з 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 20142020 роки».
У 2015/2016 н.р. студентами інституту взято участь у 95 наукових заходах, із них у
31 міжнародній конференції; 6 міжнародних конкурсах, кількість учасників склала 524
особи. Підготовлено і опубліковано 305 наукових праць, у тому числі 48 науковопошукових роботи і 9 наукових статей.
За результатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. зі спеціальності
«Менеджмент» отримано 1 диплом II ступеня та у галузі «Гендерні дослідження»
1 диплом III ступеня.
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За підсумками Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано дипломи II ступеня і
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – диплом III ступеня.
Уперше взято участь у Міжнародному конкурсі від Видавництва «Макміллан»
«Write About Your Wonderland», присвячений 150-річчю виходу «Аліси в Країні Чудес» Л.
Керол і Конкурсі на найкращий український переклад віршів Р. Кіплінґа, організований
Кіплінґівським товариством Великобританії та видавництвом «Навчальна книга –
Богдан» з нагоди 150-річчя з дня народження англійського поета і прозаїка у результаті
якого переклад вірша «The Love Song of Har Dyal» («Пісня любові ХарДаял») включено
до поетичної книги Кіплінґа українською «Сім морів».
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);
Також традицією є участь студентів інституту в Міжнародному конкурсі
студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та
перспективи розвитку», Конкурсі в рамках Стипендіальної програми «Завтра. UA».
Упродовж року в Інституті організовано та проведено: IX Міжнародна науковопрактична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових
ринків», у роботі якої взяли участь 34 особи з 8 навчальних закладів; ХV Всеукраїнська
науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» – взяли участь 84 студенти
та аспіранти з 6 вищих навчальних закладів України.
ТАБЛИЦЯ 12
Організація основних науково-практичних заходів
для науково-педагогічних працівників і студентів у 2015/2016 н.р.
Назва заходу
Круглий стіл «Інноваційні банківські технології як інструмент
стратегічного розвитку»
Брейн-ринг «Ощадність – економічна могутність і
процвітання народу та країни»
Відбірковий етап Стипендіальної програми фонду В. Пінчука
«Завтра UA»
IX Міжнародна науково-практична конференція «Банківська
система України в умовах глобалізації фінансових ринків»
І етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу
ім. Т.Г. Шевченка
І етап ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.
Яцика
ІІ Черкаські правові читання

Місце і дата
проведення
ЧННІ УБС
22 жовтня 2015 р.
ЧННІ УБС
29 жовтня 2015 р.
ЧННІ УБС
жовтень 2015 р.
ЧННІ УБС
25-26 листопада 2015 р.
ЧННІ УБС
листопад 2015 р.
ЧННІ УБС
листопад 2015 р.
ЧННІ УБС
11 грудня 2015 р.
ЧННІ УБС
листопад-грудень 2015
р.
ЧННІ УБС
23 березня 2016

Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук
Кафедральна студентська науково-практична конференція
«Математичні методи та інформаційні технології в
економіці»
Круглий стіл на тему «Слово поета живе у віках» у рамках 24-25 березня 2016 р.
Шевченківських читань
XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів ЧННІ УБС
та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в 24-25 березня 2016 р.
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів»
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Із метою відзначення наукових, навчальних і творчих досягнень студентської
молоді в інституті в період із 04 по 16 липня 2016 року було організовано та проведено
Літню школу для студентів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів
студентських наукових робіт і олімпіад, а також переможці наукових конкурсів.
Інститут є відповідальним за видання електронного міжнародного науковопрактичного 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).
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Рис. 6 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); CiteFactor (США); Universal
Impact Factor (Австралія); ResearchBib (Японія).

Рис. 7 Аналіз складу авторів публікацій науково-практичного журналу
«Фінансовий простір»
Протягом 2015/2016 н.р. підготовлено:
- Инфраструктурное обеспечение государственного регулирования занятости
населения / С.Ю. Колодий, Е.В.Романюк. - Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2015. – 229
с.
- Трансформація фінансового посередництва в сучасній економіці : монографія /кол.
авт. ; за заг. ред. Н. В. Ткаченко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 667 с.
- Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору:
монографія /кол. авт. ; за заг. ред. Н.М. Пантєлєєвої , Г.М. Чепелюк, (16 д.а.,
рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ДВНЗ «Університет банківської справи»
від 30.06.2016 № 11).
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- 4 номери фахового електронного періодичного видання – міжнародний науковопрактичний журнал «Фінансовий простір»;
- Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали IX
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 25-26 листопада 2015 р. –
Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2015. – 103 с. (Режим доступу:
http://cibs.ubs.edu.ua/file/p/scien/conf/15/zbirnyk2.pdf);
- Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних
процес : Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та
аспірантів. 24-25 березня 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської
справи»,
2016.
–
253
c.
(Режим
доступу
:
http://cibs.ubs.edu.ua/file/p/scien/stconf/16/zbirka_tez.pdf).
- ІІ Черкаські правові читання [Текст] : збірник тез та матеріалів учасників (м. Черкаси,
11 грудня 2015 р.) : уклад. Обрусна С. Ю., Чернявський А. Л. / Черкаський навчальнонауковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси : КП ЧННІ ДВНЗ
УБС, 2015. – 120 с.
Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на
2015/2016 н.р. з наукової роботи вважати:
–
підвищити кількісний та якісний рівень підготовки наукових видань
(одноосібних і колективних) і публікацій НПП і студентів, у тому числі у провідних
зарубіжних і вітчизняних наукових виданнях іноземною мовою та таких, що входять до
наукометричної бази SCOPUS;
– завершити виконання науково-дослідних тем і забезпечити впровадження
результатів досліджень у навчальний процес;
– забезпечити апробацію результатів наукових досліджень на міжнародних і
всеукраїнських науково-практичних конференціях та публікацію у міжнародних фахових
виданнях з можливістю подальшого цитування в наукометричних базах;
– подати заявку на участь у конкурсі проектів наукових досліджень і розробок, які
виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
– активізувати залучення та стимулювання творчої студентської молоді до
наукової роботи;
– розширити тематику, підвищити активність і результативність участі студентів у
Всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт за рахунок підвищення їх
якості та розширення напрямів підготовки. Сприяти інформаційної відкритості наукових
робіт, які отримали за результатами конкурсів дипломи, з метою підвищення якості
консультаційної роботи наукових керівників;
– забезпечити участь викладачів кафедр в якості членів конкурсних комісій
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

ВИХОВНА РОБОТА
Виховна робота в Інституті здійснюється відповідно до Концепції національнопатріотичне виховання дітей та молоді на 2015-2016 навчальний рік, затвердженої
МОН України, загального Плану роботи Університету на 2015- 2016 н. р. Створена в
інституті система виховання орієнтована на соціально значущі норми і цінності, інтегрує
всі види педагогічної діяльності.
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Основною метою виховної роботи є виховання високоосвічених, соціальноактивних, високоморальних, конкурентоспроможних фахівців, носіїв культурної
спадщини України, що мають активну громадянську позицією.
Для досягнення поставленої мети перед Інститутом поставлено такі завдання:
формування у студентів правової, політичної культури; активної громадянської позиції;
розвиток творчого підходу до професійної діяльності, створення умов для реалізації
студентських ініціатив; збагачення духовного, інтелектуального і творчого потенціалу
студентської молоді, формування її внутрішньої культури, залучення до цінностей
національної та світової культур; створення умов для активізації органів студентського
самоврядування в громадському житті інституту, розвиток студентських ініціатив;
створення і розвиток традицій інституту та Університету, формування корпоративної
культури студентів і викладачів.
ТАБЛИЦЯ 13
Показники результативності виховної роботи
за 2014-2015 , 2015-2016 н.р.
№
Роки
п/п
Показник
201420152015
2016
1.
Кількість посадових осіб, до обов'язків яких входить
конкретна відповідальність за планування, організацію та
3
3
виконання виховної роботи
2.
Кількість клубів і гуртків за інтересами:
9
9
- у них студентів
189
195
3.
Кількість спортивних секцій:
9
8
- у них студентів
170
165
4
Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи
128
51
на спортивних змаганнях:
• обласних
31
39
• галузевих
83
• державних
14
12
• міжнародних
5.
Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи
3
на оглядах та конкурсах:
• обласних
• галузевих
3
• державних
• міжнародних
6.
Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і
конкурсів тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого
навчального закладу
7.
Кількість нагород отриманих ВНЗ на міжнародних
мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо, на яких
репрезентовано здобутки вищого навчального закладу
8.
Кількість колективів художність самодіяльності, які
мають звання «Народний колектив»
9.
Кількість органів студентського самоврядування
1
1
10.
Кількість студентів, які допустили порушення (всього)
в т.ч.
- дисциплінарних
- правових
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ТАБЛИЦЯ 14
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

1
1
–

Протягом звітного періоду:
- проведено на високому навчально-виховному, культурно-масовому та
естетичному рівні 30 заходів, із них загальноінститутських – 26, університетських – 4.
- проведено інтелектуальну гру «Інтелект Капітал Банкір» серед студентів
спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси та кредит» та «Облік і аудит»;
- організовано відвідування студентів Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, Національного
заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Проведено концертні програми до
Міжнародного дня сміху, Дня Святого Валентина, Міжнародного дня студента, Нового
року, Дня банківських працівників, «Таланти твої, першокурснику!», вечори відпочинку.
- взято участь у заходах присвячених зібранню коштів для дітей – сиріт
Черкаського обласного будинку дитини.
- організовано зустрічі студентів із представниками кредитно-фінансової
системи.
- проведено інтелектуальне змагання «Що? Де? Коли?» серед команд студентіввипускників та викладачів інституту;
- взято участь у змаганнях до Дня фізичної культури і спорту, IІ Спортивних іграх
Черкаської області серед ВНЗ III-IV рівня акредитації, XV Універсіаді Черкаської області
серед ВНЗ III-IV рівня акредитації, туристичні походи;
- активізовано профорієнтаційну роботу, проведено 45 заходів, в тому числі на
базі інституту – 20, на виїзді – 25, у формі очних зустрічей охоплено понад 1200 осіб
старшокласників, випускників технікумів, коледжів та їх батьків.
Основними завданнями на 2016/2017 н.р. з виховної роботи вважати:
- удосконалення традицій виховної роботи та впровадження нових форм і
методів виховання, цікавих для студентської молоді, за умови органічного поєднання
фахової та гуманітарної освіти, національних традицій та культурно-історичного
надбання українського народу, корпоративної культури та корпоративного духу;
- забезпечення широкої підтримки органів студентського самоврядування щодо
їх участі в управлінні навчальним закладом, реалізації студентською громадою своїх
прав, обов’язків та ініціатив, протидії негативним соціальним процесам в молодіжному
середовищі, витіснення проявів асоціальної поведінки студентів;
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- підвищення активності участі в міжнародних проектах, заходах на умовах
співпраці з іншими навчальними закладами;
- сприяння формуванню усвідомленого ставлення до здорового способу життя,
екологічної культури і культури сімейних відносин;
- продовження практики проведення методичних семінарів, психологічного
консультування для кураторів академічних груп;
- проведення кураторами академічних груп лекції-бесіди на морально-етичні
теми, про норми поведінки, самодисципліни, самовдосконалення, оволодіння знаннями
та практичними вміннями раціонального природокористування, розвитку естетичних
потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності тощо;
- збільшити кількість та розширити тематику заходів з виховної роботи в
студентських гуртожитках факультетами та студентськими радами гуртожитків.

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ
Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність ДВНЗ «Університет банківської
справи» Черкаський 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, практиках.
Упродовж 2015/2016 навчального року Черкаський інститут підтримував
відносини з Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку
Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Національним банком Польщі (м. Варшава,
Польща), Регіональним відділенням банку РКО ВР у м. Люблін (Республіка Польша),
Університетом Любляни (Словенія), Краківським економічним університетом
(Республіка Польща) та іншими навчальними закладами за кордоном.
ТАБЛИЦЯ 15
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
2015/2016
Міжнародні
за
рахунок
10
11
2
заходи
НБУ /
(за
рахунок
приймаючої
сторони)
за
власний
–
–
3
4
рахунок
дистанційна
26
26
1
3
участь
Програма
подвійного
–
3
3
–
диплому
Семестрові навчання
–
–
–
4
Літня школа
1
14
–
Стажування
–
–
–
4
Нагороди (дипломи, грамоти,
19
25
8
–
сертифікати)
Протягом навчального року 4 студентів пройшли семестрове навчання у
навчальних закладах Польщі та Чехії, 4 студенти стажувалися у фінансово-кредитних
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установах країн Європейського Союзу. За підсумками участі у міжнародних заходах
студенти отримали сертифікати та відзнаки.
1. Семестрове навчання за Міжнародною програмою обміну студентами
«Erasmus+» у I півріччі 2016 року в Республіка Польша:
- у Вроцлавському економічному університеті (I півріччя 2016 року, м. Вроцлав,
Республіка Польша): Погоріла О.
- у Державної вищої технічно-економічній школі ім. Кс. Броніслава Маркевича, за
двома програмами у сфері фінансів і бухгалтерського обліку (м. Ярослав, Республіка
Польша): Бабіченко В., Усенко І.
- у Технічному університет (м. Острава, Чехія): Лущан В.
2. Практичне навчання поєднане із заходами організованими Фондом
Молодіжних Ініціатив у рамках проекту «До демократії» (м. Познань, Республіка
Польща,). Термін – з 02 по 08 листопада 2015 року: Строкань О., Сачук А.
5. Стажування в PKObankPolski: Соколенко В., Литвиненко О.
За програмами WORK AND TRAVEL USA та Літня практика в Німеччині бере
участь 7 студентів Інституту.
У 2015/2016 навчальному році 11 науково-педагогічний працівників Інституту
прийняли участь у міжнародних конференціях за кордоном.
ТАБЛИЦЯ 16
Участь науково-педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації
за кордоном, осіб
Назва заходу
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Читання
За рахунок
–
1
–
2
лекцій
та НБУ /
стажування
(за рахунок
приймаючої
сторони)
За власний
–
–
–
7
рахунок
дистанційна
участь
Участь
у за рахунок
8
4
–
1
конференціях, НБУ / (за
семінарах,
рахунок
круглих столах приймаючої
тощо
сторони)
за власний
–
–
–
2
рахунок
дистанційна
22
13
12
10
участь
Публікації Scopus
–
–
1
3
Публікації за кордоном
26
11
18
Нагороди
3
2
–
1
Основними завданнями на 2016/2017 н.р. з міжнародної діяльності вважати:
– підвищити рівень академічної мобільності викладачів інституту за програмами
Еразмус+ та спільно з ВНЗ-партнерами в рамках угод про співпрацю ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
– продовжити практику друкування статей в іноземних виданнях протягом
навчального року, що передбачити в індивідуальних планах викладачів на
2016/2017 н.р.;
– продовжити практику семестрового навчання, стажування студентів інституту
за програмами Еразмус+ та спільно з ВНЗ-партнерами.
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ
Університет банківської справи є ініціатором і вже декілька років поспіль активно
реалізовує проект «Фінансова грамотність», в якому активну участь бере Черкаській
інститут.
Для реалізації заходів з фінансової грамотності постійно здійснюється підготовка
студентів-волонтерів для проведення презентацій, тренінгів, інтерактивних навчальних
занять серед учнівської молоді.
Протягом 2015-2016 н.р. студенти-волонтери та викладачі інституту провели 75
інтерактивних занять із курсу «Фінансова грамотність» у 36 загальноосвітніх школах і
технікумах та коледжах м. Черкас і Черкаської області, які охопили 1007 учнів віком від
5 до 16 років та 145 студентів.
ТАБЛИЦЯ 17
Заходи з підвищення фінансової грамотності
2015/2014
2016/2015
Кількість проведених занять
50
75
Кількість учнів, осіб
995
1152
Кількість закладів
31
36
У рамках плану заходів протягом 2015/2016 навчального року проведено:
лекцію для студентів 3 курсу спеціальностей „Економіка підприємства“,
„Оціночна діяльність“ Черкаського Політехнічного технікуму на тему „Ощадливе
виробництво“ (20 студентів);
зустріч по підвищенню рівня фінансової грамотності з випускниками
Златопільської гімназії м. Новомиргород Кіровоградської області (33 учні)
зустріч між студентами Черкаського інституту та учнями Городищенського
економічного ліцею, Смілянського природничо-математичного ліцею та проведено
інтелектуальну гру брейн-ринг, темою якої була «Ощадність – економічна могутність і
процвітання народу та країни»;
конкурс есе «Ощадливість у моєму житті» серед учнів Городищенського
економічного ліцею та Смілянського природничо-математичного ліцею (у рамках заходу
«Університетські осінні канікули», на конкурс було подано 15 робіт);
фінансовий квест для учнів 9-11 класів Смілянського природничоматематичного ліцею (50 учнів, у рамках Літньої наукової школи);
заняття за темами: «Податки та податкова культура», «Фінансово-кредитні
установи», «Страхування і фінансовий захист» (у рамках підвищення кваліфікації
вчителів на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних
працівників, 120 осіб);
тренінг з фінансової грамотності «Як керувати власними фінансами та
примножувати їх» з відвідувачами «НеКафе» (м. Черкаси), де в невимушеній
атмосфері обговорили закони грошей та необхідність заощадження (15 відвідувачів).
У жовтні 2015 р. ДВНЗ «Університет банківської справи» круглий стіл «Фінансова
грамотність та ощадність – запорука багатства та успіху» в Київському палаці дітей та
юнацтва, а також семінар із методики викладання курсу «Фінансова грамотність» для
учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл Житомирської області, де поряд з іншими
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модератором булла Ткаченко Н.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і
кредиту
В цьому році відкрито весняну школу «Підвищення рівня фінансової
грамотності», в якої прийняло участь 142 учнів 9-11 класів з 4-х ЗОШ м. Черкаси.
Весняна школа гармонійно поєднала навчання та професійно-орієнтовну та виховну
діяльності. Під час проведення учні мали змогу ознайомитись з роботою діючого
Навчально-тренувального банку. За підсумками Весняної школи було проведено
опитування учнів, 90% яких вважають, що набуті знання будуть корисними у
майбутньому житті.
У березні 2016 р. інститут вкотре приєднався до міжнародної ініціативи Global
Money Week, у рамках якої в різних країнах світу відбудуться заходи для дітей і молоді,
що мають на меті підвищити рівень фінансової освіти і фінансової інтеграції,
проведенням таких заходів:
тренінгові заняття на тему «Роль податків у суспільстві», що проводилися
для учнів шкіл та студентів коледжів (162 учні 9-11 класів 5 ЗОШ, 53 студенти коледжів
м. Черкаси та Черкаського району);
практикум «Фінансова грамотність клієнта – запорука успішної та
довгострокової співпраці» (65 учнів 9-11 класів 2 ЗОШ м. Черкаси);
конкурс малюнків серед учнів молодших класів «Гроші: від країни
можливостей – до країни мрій», та презентовано для учнів казки на економічну
тематику «Короткі історії про місто Ринок» (на базі загальноосвітньої школи №2 м.
Черкаси, 84 учні).
тренінгове заняття «Вивчення ділової іноземної мови майбутніми
економістами» (25 учнів).
У рамках святкування Дня банківських працівників була в травні 2016 р.
проведено інтелект-гру «Аукціон знань» серед студентів інституту та студентів
Тальнівського будівельно-економічного коледжу (25 студентів).
Основними завданнями на 2016/2017 н.р. з підвищення рівня фінансової
грамотності вважати:
– підвищити рівень залучення до волонтерського руху з фінансової грамотності
студентської молоді;
– продовжити практику проведення шкіл з фінансової грамотності під час
шкільних канікул;
– розширити форми і методи проведення занять з фінансової грамотності,
підвищити рівень охоплення навчальних закладів;
– продовжити практику проведення занять для викладачів шкіл в рамках
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
Матеріально-технічна база Інституту - це навчально-лабораторний корпус,
загальною площею 8530,1 м2; 2 гуртожитки загальною площею 10865,9 м2; спортивнооздоровчий комплекс, який складається із закритої споруди площею 172,03 м2 із
спортивним залом площею 288,8 м2 і відкритої споруди площею 6932,3 м2. Загальна
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площа будівель – 19689,70 м2, що розміщені на 3,08 га у т. ч. загальна площа бібліотеки
становить 345,60 м2, в тому числі 2 читальних зали загальною площею 149,68 м2.
Для інституту особливе значення має збереження матеріально-технічного
забезпечення, а саме обладнання, інвентарю, меблів, приладів навчального корпусу та
приміщень гуртожитків. Забезпечено постійний контроль за дотриманням режиму
економного використання витратних матеріалів, дотримання вимог нормативноправових актів України при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти, а також здійснюється контроль щодо укладення договорів.
Забезпечення засобами комп’ютерної техніки. Загальна кількість сучасних
персональних комп'ютерів по Інституту - 446 одиниць, з них безпосередньо задіяне в
навчальному процесі 174 одиниць; ноутбуків -26, з яких у навчальному процесі
використовується - 25, загальна кількість серверів - 13 шт. для автоматизації діяльності
навчального закладу, безпосередньо для навчальних занять використовується 6.
Упроваджене програмне забезпечення. Підтримуються й оновлюються
системні та прикладні програмні засоби: Система управління підприємством «ІС-ПРО»,
«ІРБІС-64», ПК «Деканат+Університет» САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система
обслуговування клієнтів банку «IFOBS», «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
автоматизованої банківської системи «Б2», внутрішньобанківською платіжною
системою «ЕНІГМА». Відповідно до Графіку спільних занять з використання НТБС УБС
у 2015/2016 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.
Для
підвищення
ефективності
здійснено
автоматизацію
фінансовогосподарської діяльності з використанням програмно-технічного забезпечення ІСПРО.
ТАБЛИЦЯ 18
Ресурсне забезпечення та академічна підтримка студентів Інституту
Кількість комп'ютерних робочих місць
174
Кількість комп'ютерних робочих місць, що мають доступ до Інтернету 174
Загальний книжковий фонд
71872
Загальна чисельність читачів
1031
Площа критих спортивних споруд для проведення навчально- 460,83
тренувальних занять
Інформаційне забезпечення. Наукова бібліотека Черкаського інституту є
однією із найповніше укомплектованих для потреб навчання бібліотек Черкаської
області, загальний книжковий фонд нараховує 69715 примірників книг. Придбання
літератури щорічно збільшує книжковий фонд на 2 тисячі примірників. Загальна
кількість читачів становить 1149 осіб.
У бібліотеці створено локальну комп 'ютерну мережу, що налічує 20 ПК,
підключених до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет та зоною Wi-Fi .
Бібліотека має копіювальну техніку, 3 принтери, сканер.
У бібліотеці діє інформаційно-бібліотечна програма – «Ірбіс64», яка надає
можливість організації доступу користувачів засобами мережі Інтернет до електронних
каталогів та інших інформаційних ресурсів. Електронний каталог бібліотеки викладено
на сайт Інституту.
Бібліотекою проводиться великий обсяг заходів. Це віртуальні виставки «Знак
біди : слідами Чорнобильської трагедії», «Український маг і романтик: Микола Гоголь»,
«На вічнім шляху до Шевченка», а також літературні тематичні висновки, присвячені
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життю та творчості письменників, художників, видатних осіб, історичним подіям тощо.
ТАБЛИЦЯ 21
Соціальна підтримка працівників і студентів шляхом надання матеріальної
допомоги та соціальних виплат у 2015/2016 н.р.
Вид допомоги
Допомога на оздоровлення
Для вирішення соціально-побутових питань
На оздоровлення дітей
При народженні дитини
На поховання членів сім’ї та близьких родичів
На лікування
Преміювання працівників у зв’язку з ювілейними датами
Відшкодування витрат на поховання

Сума (грн.)
–
6864,0
–
1500,0
750,0
4500,0
1750,0
1250,0

Основними завданнями на 2016/2017 н.р. з розвитку матеріально-технічної
та інформаційної бази вважати:
– продовжити формування бібліотечного фонду відповідно до потреб інституту;
– забезпечити якісне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науковопедагогічних працівників шляхом широкого доступу до бібліотечних та інформаційних
ресурсів;
– продовжити роботу щодо наповнення інституційного репозитарію ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
– забезпечити функціонування їдальні інституту;
– продовжити роботу щодо підтримки навчального корпусу, гуртожитків
спортивних майданчиків в належному стані;
– забезпечити подальшу реалізацію заходів щодо підвищення дохідної частини
кошторису інституту шляхом розширення переліку платних послуг.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

ДЕТАЛІЗОВАНА
інформація про результати наукової діяльності ЧННІ ДВНЗ
«Університет банківської справи»
у 2015/2016 навчальному році
Таблиця 3
Публікація монографій, підручників, навчальних посібників

Кількість

ЧННІ УБС

НПП
Монографії в т.ч. / в електронному
варіанті
Підручники
Навчальні посібники
Навчальні практикуми, препринти
Словники
ВСЬОГО

71

На 1 НПП

3/1

0,04/0,01

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0,04
Таблиця 4

Публікація наукових статей *, препринтів, тез доповідей

ЧННІ УБС
71
На 1 НПП

Кількість
НПП
Загальна кількість публікацій наукових статей /
у т. ч. у закордонних виданнях
Загальна кількість препринтів /
у т. ч. у закордонних виданнях
Загальна кількість тез доповідей /
у т. ч. у закордонних виданнях

169 (у т.ч. 35
подано до
друку)/20

2,38/0,28

0/0

0/0

122 (у т.ч. 18
подано до
друку)/14
2
0
0

Кількість публікацій у Scopus
Кількість цитувань у Scopus
Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus

1,72/0,20
0,03
0
0
Таблиця 5

Рецензування та опонування наукових робіт

Кількість
НПП
Опонування дисертацій
Відгуки на автореферати
Рецензування монографій
Рецензування підручників
Рецензування навчальних посібників
Рецензування наукових статей
Рецензування програм та навчально-методичні матеріали

Рецензування дисертацій
ВСЬОГО

ЧННІ УБС
71
На 1 НПП

13
52
7
0
8
11
5 (у т.ч. 3
магістерські
дипломні
роботи)
6
102

0,18
0,73
0,10
0,00
0,11
0,15
0,07

0,08
1,44
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Таблиця 6
Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах

Кількість НПП

ЧННІ УБС
На 1 НПП

71

Міжнародні науково-практичні та науковотеоретичні конференції та форуми / к-ть учасників
Всеукраїнські науково-практичні та науковотеоретичні конференції / к-ть учасників
Семінари, круглі столи / к-ть учасників
ВСЬОГО заходів / Всього учасників

80/102

1,13/1,44

20/37

0,28/0,52

4/5
104/144

0,06/0,07
1,47/2,03

Науково-дослідна робота студентів
Таблиця 7
а) Участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах,
конкурсах науково-пошукових робіт

Кількість студентів

ЧННІ УБС
722

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні
конференції та форуми / к-ть учасників
Всеукраїнські науково-практичні та науково-теоретичні
конференції форуми та ярмарки / к-ть учасників
Конкурси / к-ть учасників
Олімпіади / к-ть учасників
Семінари, круглі столи / к-ть учасників
ВСЬОГО заходів / Всього учасників

На 1 студ.

31/123

0,04/0,17

24/151

0,03/0,21

24/58
12/163
4/29
95/524

0,03/0,08
0,02/0,23
0,01/0,04
0,13/0,73
Таблиця 8

б) Виконання науково-пошукових робіт, публікація наукових статей
та тез доповідей

Кількість студентів

ЧННІ УБС

Науково-пошукова робота
Наукові статті
Тези доповідей

ВСЬОГО

722

На 1 студ.

48
9 (у т.ч. 5 подано до
друку)
248 (у т.ч.: 5
опубліковано за
кордоном; 17 подано
до друку)
305

0,07
0,01
0,34

0,42
Таблиця 9

Підготовка та захист дисертацій

Захищено
Кількість
НПП
Докторські
Кандидатські
ВСЬОГО

ЧННІ УБС
Триває підготовка

71

На 1 НПП

71

На 1 НПП

0
1
1

0,00
0,01
0,01

1
2
3

0,01
0,03
0,04
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