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Діяльність Черкаського інституту здійснювалась за всіма напрямами, 
передбаченими Концепцією інноваційного розвитку та Основними завданнями 
ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017/2018 н.р., реалізація яких дозволяє 
імплементувати головні положення Закону України «Про вищу освіту». 

До факторів, що визначили діяльність Черкаського інституту в 2017/2018 н.р., 
та, відповідно, обумовили його основні завдання можна віднести: державну політику у 
сфері освіти і науки, необхідність урахування стану національної економіки, дисбаланси 
професійної освіти та ринку праці; розуміння колективної та персональної 
відповідальності за підвищення якості підготовки фахівців; забезпечення 
конкурентоздатності інституту, зміцнення позицій інституту на регіональному рівні у 
взаємодії та співробітництві з органами влади, фінансово-кредитними установами та 
підприємствами, іншими навчальними закладами м. Черкаси та Черкаської області. 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 
 
▪ Організовано і проведено заходи урочистого відзначення 50-річного 

ювілею Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 

▪ За планом заходів до 50-річчя Черкаського інституту відкрито меморіальну 
дошку Будбанку, оновлено експозицію музею інституту, створено web-сторінку на сайті 
інституту, присвячену знаменній даті, видано бібліографічний покажчик «Інноваційний 
пошук: наукові здобутки викладачів Черкаського інституту…», проведено виставки 
«Історія Черкаського інституту у фотографіях» і «Яскраві барви вишиванки нашого 
життя», авторських фотовиставок науково-педагогічних працівників Криниці С.О., 
Рибалко О.В., Діденко С.В., поетичну зустріч із Л.В. Рисятовою, випускницею 1976 року, 
творчий конкурс есе серед першокурсників «Чому я обрав Черкаський інститут» тощо. 

▪ Успішно пройдено первинну акредитацію напряму підготовки 
6.030402 «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з ліцензійним 
обсягом 50 осіб. 

▪ Здійснено підготовку фахівців для ПАТ КБ «Приватбанк» та 
АТ «Ощадбанк» за освітньою програмою 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» (варіативна компонента «Банківський менеджмент») за заочно-
дистанційною формою навчання (спільно з Львівським інститутом). 

▪ Розроблено нові варіативні компоненти освітніх програм, навчальних 
планів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська 
справи та страхування» на вимогу ринку праці щодо нових компетенцій фахівців. 

▪ Продовжено практику інтенсифікації навчання з урахуванням доступності 
інформаційних ресурсів і послідовним стимулюванням самостійної роботи студентів з 
використанням сучасних інформаційних технологій, а саме системи дистанційного 
навчання «Прометей» і «MOODLE». 

▪ 7 здобувачів вищої освіти отримували іменні академічні стипендії 
(Президента України, Національного банку України), 22 – соціальні стипендії (сироти, 
позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, діти учасника 
бойових дій, інваліди). 

▪ Протягом навчального року 1 викладач взяв участь у програмі академічної 
мобільності Еразмус+ (м. Вільнюс, Литва), 2 студентів пройшли семестрове навчання в 
навчальних закладах Польщі та Литві, 1 студент стажувався у фінансово-кредитних 
установах країн Європейського Союзу, 1 студент прийняв участь у Зимовій школі у 
Польщі.  

▪ Розширено взаємодію з роботодавцями шляхом укладання довгострокових 
угод про співпрацю із підприємствами, установами, організаціями з метою 
забезпечення освітніх програм базами для проходження практики. У 2017/2018 н.р. 
продовжують діяти довгострокові угоди з банківськими установами, зокрема, з 
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ПАТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ», ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», ПАТ «Страхова група 
«ТАС», ПАТ «Європейський страховий альянс», ПАТ «СК Арсенал страхування», 
ТОВ АПК «МАЇС», Приватне сервісне підприємство «Ньютон» та ін., укладено 31, у т.ч. 
11 довгострокових, нових угод про співпрацю з установами та підприємствами 
м.  Черкас, зокрема Черкаська районна державна адміністрація; Головне управління 
Національної поліції в Черкаській області, Соснівський районний суд, Білоцерківський 
міський районний суд Київської області, Державна установа «Черкаський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Кам’янський районний 
суд у Черкаській області; Юридична компанія «Вовк і партнери», Юридична фірма 
«Результат» та ін.  

▪ Забезпечено виконання плану наукової роботи Черкаського інституту та 
ДВНЗ «Університет банківської справи». Виконувались 11 науково-дослідних робіт. 

▪ За результатами регіонального конкурсу увійшли до кола виконавців НДР, 
яка включена до Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської 
області на 2018-2020 рр. / Рішення Черкаської обласної ради № 19-9/VII від 22.12.2017. 
Ціль 4. Полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів. Завдання 4.1. Підвищення 
обізнаності підприємців щодо можливостей залучення фінансових ресурсів за межами 
регіону. Обсяг фінансування 150 тис. грн. 

▪ Стали переможцем у ІІ Конкурсі наукових робіт з проблем розвитку 
регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М.І. Долішнього 
(ІІІ місце з грошовою винагородою). 

▪ Підвищено якість кадрового складу, протягом минулого року захищено 
одну кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит (за видами економічної діяльності), продовжується робота над 2 докторськими 
та 4 кандидатськими дисертаціями. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 
8 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за програмою удосконалення 
викладання фахових дисциплін.  

▪ Розширено міжнародне представництво редакційної колегії міжнародного 
електронного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», забезпечено вихід 
його чергових номерів, розпочато роботу стосовно включення до наукометричної бази 
Index Copernicus. На офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/) розміщено 
чергові номери №№3, 4 (2017 р.), № 1 (2018 р.). 

▪ Проведено на базі інституту Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з 
панельною дискусією «Цифрова економіка: можливості та загрози для банківських 
систем», Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів», Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Облік, 
оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку», круглий стіл на тему 
«Соціально-правові аспекти протидії наркотизації українського суспільства». 

▪ Взято участь науково-педагогічними працівниками інституту в 96 наукових 
заходах, із них 61 міжнародний.  

▪ Підготовлено та видано 2 монографії, 2 навчальних посібника, 3 збірки 
матеріалів науково-практичних конференцій, опубліковано 83 наукові статті, із них 
4 закордоном, 145 тез доповіді, із них 5 закордоном. 

▪ Забезпечено участь 667 студентів у 106 наукових заходах, із них у 
47 міжнародних конференціях; 13 олімпіадах, 3 семінарах і круглих столах, 
16 конкурсах, результатом чого є 367 наукових праць, у тому числі 34 науково-пошукові 
роботи і 4 наукових статті. 

▪ Набула нових форм і змісту організація профорієнтаційної роботи, 
зміцнюються взаємозв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами та закладами 
вищої освіти І-ІІ рівня акредитації м. Черкас, Черкаської та Кіровоградської областей. 

▪ Проведено Перший регіональний турнір з фінансової грамотності у 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/16/19-9-7.zip
http://www.citefactor.org/journal/index/10629/financial-space#.VW6xLPuup7o
http://www.citefactor.org/journal/index/10629/financial-space#.VW6xLPuup7o
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
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Черкаській області, метою якого було виявлення обдарованої та талановитої учнівської 
молоді в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження 
курсу «Фінансова грамотність» та залучення науковців, студентів та аспірантів вузів до 
роботи із старшокласниками. 

▪ Проведено інтерактивні заняття, лекції-дискусії, ділові ігри тощо із курсу 
«Фінансова грамотність» у загальноосвітніх школах, технікумах і коледжах м. Черкас і 
Черкаської області, закладах м. Кропивницький, всього охоплено більше 800 учнів і 
студентів. 

▪ Представлено експозицію Черкаського інституту і видавництва ДВНЗ 
«Університет банківської справи» на Черкаському книжковому фестивалі, який 
проводився на базі Черкаської обласної філармонії. 

▪ Постійно здійснювались заходи щодо ефективного використання 
державної власності за напрямками діяльності та окремими видами майна, прийняття 
відповідних управлінських рішень для покращення стану економічної діяльності 
Черкаського інституту і Університету загалом.  

▪ Здійснювалось оперативне висвітлення всіх подій інституту на web-сторінці 
та на сторінці у Facebook. 

 

ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 
Черкаський інститут здійснює освітню діяльність, керуючись Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, 
інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні, а також регламентуючих 
нормативних документів ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Характеристика освітніх програм, що реалізуються у Черкаському інституті 

Освітній ступінь Галузь знань Назва програми 

Перший 
(бакалавр) 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

073 Менеджмент 

08 Право 081 Право 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного забезпечення  

Другий (магістр) 
07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування, варіативні 
компоненти:  
Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових 
установ. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління суб’єктами господарювання, 
Обліково-правове забезпечення управління 
суб’єктами господарювання 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, варіативні компоненти: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу; 
Банківська система і фінансові ринки; 
Управління банківськими інвестиціями; 
Банківський менеджмент, Цифрові технології у 
фінансах 

073 Менеджмент, варіативні компоненти:  
Бізнес-адміністрування 

 
Організовано проходження первинної акредитації напряму підготовки 

6.030402 «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розроблення 
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нових варіативних компонент освітніх програм, навчальних планів. 
Підґрунтям для якості контингенту Черкаського інституту створюють результати 

зарахування абітурієнтів на перший курс бакалаврату і магістратури за 
спеціальностями. 

Так, середнє значення результатів ЗНО становило 149,1 бал, середнє значення 
бала документів про повну загальну середню освіту – 9,1, зараховано на перший 
(бакалаврський) рівень денної форми навчання на основі ОКР молодший спеціаліст – 
15 осіб, у т. ч. 6 за кошти фізичних осіб.  

Контингент Черкаського інституту за результатами вступної кампанії в 
2017/2018 н.р. характеризувався такими даними (табл. 1). 

Таблиця 1 
Контингент студентів Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» в розрізі джерел фінансування 

Ф
о
р
м

а 
н

ав
ч

ан
н

я
 

Усього студентів 

З них за кошти 

Національного 

банку України 

Фізичних і 

юридичних осіб 

Державного 

бюджету 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
+/- 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 +/- 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 +/- 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 +/- 

денна 626 538 -88 106 63 -43 297 236 -61 223 239 +16 

заочна 102 89 -13 0 0 0 76 66 -10 26 23 -3 

Всього 728 627 -101 106 63 -43 373 302 -71 249 262 13 

 
Станом на 27.06.2018 року освітньою діяльністю в Інституті охоплено 476 осіб 

(233 – за кошти фізичних і юридичних осіб, 62 - за кошти НБУ, за рахунок державного 
замовлення – 181), з них 440 осіб – здобувачі вищої освіти денної форми навчання, 
36 – заочної (табл. 2-5). 

ТАБЛИЦЯ 2 
Контингент здобувачів вищої освіти  

 Кількість осіб 

Форми навчання станом на станом на станом на 

 01.10.2016 29.06.2017 27.06.2018 

Денна 626 532 440 

Заочна, екстернатна 102 64 36 

Всього 728 596 476 
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ТАБЛИЦЯ 3 
Чисельність здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями  

Рівень вищої освіти  Станом на 
01.10.2016 

Станом на 
29.06.2017 

Станом на 
29.06.2018 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Перший (бакалаврський) 420 7 417 7 367 7 

Другий (магістерський) 198 90 107 52 73 29 

Спеціаліст 
(перепідготовка) 

8 5 8 5 - - 

Всього 626 102 532 64 440 36 

 
ТАБЛИЦЯ 4 

Чисельність здобувачів вищої освіти за професійним спрямуванням 

Професійне 
спрямування 

Кількість, осіб 

станом 
на 01.10.2016 

станом 
на 29.06.2017 

станом 
на 29.06.2018 

Фінанси, банківська справа та 
страхування  

474 377 285 

Облік і оподаткування 160 126 102 

Менеджмент 35 34 17 

Право 59 59 68 

Інженерія програмного 
забезпечення 

- - 4 

Всього 728 596 476 

 

ТАБЛИЦЯ 5 
Кількість здобувачів вищої освіти, які отримали диплом з відзнакою 

Спеціальність 

Рівень вищої освіти 
Перший (бакалаврський) Другий (магістерський) 

денна заочна денна заочна 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

12 10 - - 17 18 - 1 

Облік та оподаткування 4 4 - - 11 6 - 1 
Менеджмент - -  - 3 5 - - 
Право - 10 - - - - - - 

 
Результати захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти свідчать, що в 

цілому показники успішності знаходились у межах нормативних (табл. 6). Якість захисту 
дипломних робіт здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної 
форми в середньому становила 95,6% та 96,3% проти 95,8% і 98,1% у 2016-2017 н.р. 
(якість та успішність відповідно). 
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ТАБЛИЦЯ 6 
Якісні показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти  

другого (магістерського) освітнього рівня 
Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

98,25 96,2 96,2 92,5 100 100 100 100 

Спеціальність «Облік та оподаткування» 

95,83 90 100 100 100 100 100 100 

Спеціальність «Менеджмент» 

93,33 100 - - 100 100 - - 

95,8 95,6 98,1 95,8 100 100 100 100 

 

Іншим заходом визначення рівня якості освітнього процесу є результати 
державних екзаменів студентів інституту освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема, за 
спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» якісна успішність становить 61,5%, 6.030509 
«Облік і аудит» – 53,1%, 6.030401 «Правознавство» – 77,8% при 100% абсолютної 
успішності.  

Екзаменаційні комісії очолювали провідні вітчизняні науковці та фахівці 
фінансово-кредитних установ і підприємств: Кібальник Л.О.– д.е.н., доцент, завідувач 
кафедри моделювання економіки та бізнесу Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького; Ільєнко Л.Д. – керуюча відділенням №2 ПУМБ 
м. Черкаси; Оніщенко В.В. – к.е.н., начальник Черкаського обласного управління 
АТ «Ощадбанк»; Морозова І.М.– к.е.н., директор ТОВ «НЕКСТ-КОНСАЛДІНГ»; 
Погребняк А.А. –  голова правління ЗАТ «Коопзовнішторг»; Макаренко Ю.Г. – к.філол.н., 
доцент кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного 
університету; Єльцов В.О. – к.ю.н., заступник голови Апеляційного суду Черкаської 
області.  

Для проходження переддипломної практики інститут скеровує студентів на 
підприємства та в банківські установи, страхові компанії згідно укладених угод про 
співпрацю. Розширюється взаємодія з роботодавцями шляхом укладання 
довгострокових угод про співпрацю із підприємствами, установами, організаціями з 
метою забезпечення освітніх програм базами для проходження практики. У 
2017/2018 н.р. укладено 31, у т.ч. 11 довгострокових, нових угод про співпрацю з 
підприємствами та установами м. Черкас. 

Загалом у 2017/2018 н.р. переддипломну практику у фінансово-кредитних 
установах України, банках і підприємствах пройшли 144 студентів-магістрів. 
Продовжено практику узгодження тем кваліфікаційних магістерських робіт з 
роботодавцями, проведено захист кваліфікаційних магістерських робіт на базі 
Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» та іноземною мовою. 

У рамках поточної роботи здійснюється моніторинг працевлаштування 
випускників, який спрямований на вивчення каналів зайнятості, виявлення напрямів 
підготовки, що найбільш затребувані на ринку праці, а також проблемні питання, які 
заважають працевлаштуванню випускників. У 2017/2018 н.р. показник 
працевлаштування становить 68,5% від контингенту випускників проти 67% у минулому 
році (табл. 7).  
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ТАБЛИЦЯ 7 
 

Випуск і працевлаштування випускників-магістрів 2017 р. 

2014 р станом на 17.06.2016 станом на 21.06.2017 станом на 21.06.2018 
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о
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о
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в
а

н
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%
 

п
р

а
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е
в
л

а

ш
то

в
а

н
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х
 

92 60 65,2 147 102 69,39 139 93 67 144 63 68,5 

 
В Інституті загалом вибудувано цілісну, гнучку і логічно узгоджену систему 

організації освітнього процесу, яка за умов дотримання її вимог уможливлює надання 
якісної вищої освіти в непростих умовах сьогодення. 

Важливим є підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 
Ця робота мала системний характер і була спрямована, перш за все, на оновлення 
навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Так, у 2017/2018 н.р. 
оновлено або розроблено: 3 освітніх програми, 14 навчальних планів, 32 робочих 
навчальних плани, 160 робочих програм навчальних дисциплін, 3 електронних 
дистанційних курсів, 66 методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів. 
Продовжує розвиватись єдине інформаційно-освітнє середовище Черкаського 
інституту. Постійно оновлюється інформаційна база навчальних ресурсів усіх 
спеціальностей, доступ до яких здійснюється через систему дистанційного навчання 
«Прометей». Взаємодія між здобувачами та науково-педагогічними працівниками 
послідовно збільшується за рахунок активізації використання Інтернету і освітньої 
платформи MOODLE. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ДВНЗ «Університет 
банківської справи», при реалізації освітніх програм здійснюється моніторинг якості 
освіти шляхом поточних, проміжних і підсумкових атестацій здобувачів освіти. 

Для забезпечення якості освітнього процесу важливе значення має організація 
внутрішньої системи моніторингу якості освіти. В рамках цієї системи дієвим засобом є 
проведення ректорських контрольних робіт студентів інституту, відповідно до наказу 
Університету №14-од від 11.01.2018 «Про проведення виміру залишкових знань у 
2017/2018 н.р.». Контрольними замірами знань було охоплено 13 академічних груп 
спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Облік і аудит», «Право», 
«Правознавство» «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
оподаткування». Загалом, контрольні роботи виконували 222 студента І, ІІ, ІІІ, ІV курсів 
Черкаського інституту (табл. 8). 

Таблиця 8 
Результати ректорського контролю знань здобувачів у 2017/2018 н.р. 

К
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с
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и роботи 

Отримали оцінки 

«5» «4» «3» «2» 

К
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ь
, 
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с
іб

 

% 
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-т

ь
, 

о
с
іб

 

% 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

% 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

% 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

% 

13/12 
І, ІІ, ІІІ, 

ІV 
225 222 98,7 49 22,1 95 42,8 77 34,7 1 0,4 

 

Результати контрольних вимірювань залишкових знань студентів наступні: 
одержали оцінку «відмінно» – 49 студента (22,1%), оцінку «добре» – 95 студентів 
(42,8%), оцінку «задовільно» – 77 студента (34,7%), оцінку «незадовільно» – 1 студент 
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(0,4%). Абсолютна успішність становить 98,22%, якість – 64%.  
На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх 

екзаменаційних сесій (табл. 9). Загальні показники успішності в 2017/2018 н.р. 
становлять: освітній ступінь «бакалавр» – абсолютна успішність 96%, якість – 42,6%; 
освітній ступінь «магістр» – абсолютна успішність 91,7 %, якість – 55,4%. 

ТАБЛИЦЯ 9 
Успішність за результатами екзаменаційних сесій 2017/2018 н.р.  

Освітній 
ступінь 

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 

форма навчання 

денна  заочна  денна  заочна 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

бакалаври 90,01 39,24 100 91,5 92 42,3 100 42,9 

магістри 97,93 56,53 98,5 70,09 94,4 58 88,9 52,8 

спеціалісти 100 50 100 60 - - - - 

Середнє  93,97 47,885 99,25 80,8 93,2 50,15 94,45 47,85 

 
Успішні студенти поряд з академічними та соціальними стипендіями мають 

можливість брати участь у конкурсі стипендіальних програм різного рівня, мета яких – 
підтримка талановитої студентської молоді (табл. 10). 

ТАБЛИЦЯ 10 
Види стипендіальних програм в Черкаському інституті  

для здобувачів вищої освіти 

Вид стипендіальної програми Кількість стипендій 

Академічна стипендія Президента України 2 

Іменні стипендії Національного банку України 5 
 
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 підвищення рівня 
якості навчання студентів (рис. 1). За різноманітними формами індивідуальної роботи 
проведено 138 заходів, при цьому варто відмітити поряд з традиційними 
консультаціями та індивідуальними заняттями поширення таких нових форм, як 
воркшоп, фінансовий квест, круглий стіл, майстер-клас, заходи дискусійного характеру 
тощо.  

Важливого значення для майбутніх фахівців має відкриття в Черкаському 
інституті Юридичної клініки «ЮРКОНСАЛТ», працівниками якої є студенти-правники під 
керівництвом викладацького складу. Поряд з вирішенням навчального завдання 
апробації та закріплення теоретичних знань, клініка вирішує соціальне завдання - надає 
безоплатну юридичну консультацію для населення. 

Поглибленню практично-орієнтованого навчання сприяє також проведення таких 
заходів:  

Зустріч студентів з Міхаелем Мозером, лауреатом Міжнародної премії імені Івана 
Франка в 2017 році в номінації «За вагомі здобутки у галузі україністики» за монографію 
«Нові причинки до історії української мови» (03.10.2017). 

Дискусійна лекція Президента інвестиційно-будівельного холдингу «UIH», 
новатором у сфері блокчейну Марка Гінзбурга на тему «Штучний інтелект, Блокчейн – 
руйнівник корупції, перспективи взаємовідносин держави і криптовалютних організацій» 
(19.03.2018). 

Гостьова лекція Коваль Т.М., начальника відділу з питань призначення пенсій 
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управління пенсійного забезпечення ГУ пенсійного фонду України в Черкаській області 
(18.10.2017). 

Тренінг адвоката Черватюк Ю.В. для студентів спеціальності «Право» 
(10.11.2017). 

Сталою практикою є участь студентів-правників у якості слухачів у судових 
засіданнях, які проводить Господарський суд Черкаської області (березень-квітень 
2018). 

З метою закріплення теоретичного матеріалу і формування практичних навичок із 
дисципліни «Основи охорони праці» 27 квітня 2018 року на базі Черкаської 
теплоелектростанції відбулися комплексні практичні заняття на виконання листа МОН 
«Про відзначення у 2018 році Дня охорони праці в Україні» від 13.04.2018 р. № 1/9-235. 

 

 
Рис. 1 Форми індивідуальної роботи зі студентами із застосуванням сучасних 

педагогічних методик 
 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1572 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році» 
та згідно Графіка проведення 1 і 2 турів І етапу в ДВНЗ «Університет банківської 
справи»: 

- проведено індивідуальну роботу зі студентами щодо виявлення обдарованої 
молоді для участі в заходах у формі індивідуальних консультацій з навчальних 
дисциплін, включених до переліку дисциплін / спеціальностей Всеукраїнської 
студентської олімпіади у 2017/2018 н.р.; 

- організовано участь 226 здобувачів у І турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2017/2018 н.р.  

Аналітична інформація про участь студентської молоді у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах надана в табл. 11. 

Workshop  

Брифінг 
Дебати 

Дискус 

Дискусійний клуб Диспут 
Засідання 

наукового гуртка  

Індивідуальне 
заняття 

Консультації  

Конференція 

Круглий стіл 

Мастер-клас Правовий диспут 

Рольова гра 

Семінар 

Сократична бесіда  

Тренінг 

Фінансовий квест  

Інше 
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ТАБЛИЦЯ 11 
Аналітична інформація про участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 

Кількість учасників Олімпіади, осіб 
Коефіцієнт 

активності участі 

студентів 

Інституту в 1 турі 

Олімпіади  

2017/2018 н.р., % 

І етап ІІ етап 

1 тур 2 тур  

2016/ 

2017 н.р. 

2017/ 

2018 н.р. 

Зміни до 

попереднього 

навчального 

року, % 

2016/ 

2017 н.р. 

2017/ 

2018 н.р. 

Зміни до 

попереднього 

навчального 

року, % 

2016/ 

2017 н.р. 

2017/ 

2018 н.р. 

Зміни до 

попереднього 

навчального 

року, % 

221 226 +2,3% 15 24 +60% 8 7 -12,5% 50,8% 

 
ТАБЛИЦЯ 12 

Результати участі студентів Інституту в ІІ етапі Олімпіади 2017/2018 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  
Курс 

Спеціальність / 

дисципліна 

Відповідальна кафедра 

Інституту 

Місце, яке посів 

студент 

Отримані нагороди, 

відзнаки  

1.  Кабенгеле Г.Т. 2 Англійська мова Кафедра права та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

- Сертифікат учасника 

2.  Лук’ященко Т.І. 4 Правознавство - Сертифікат учасника 

3.  Півошенко Г.М. 4 Правознавство - Сертифікат учасника 

4. . 

Криворучко В.О. 
1 

(магістр) 
Інвестування 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

13  

 

Грамота «За вміння логічно 

мислити», Сертифікат 

учасника 

5.  Кот М.В. 3 Інвестування 26  

6.  
Майстренко О.С. 4 Страхова справа 

 

- 

Грамота «За високий рівень 

теоретичної підготовки» 

7.  

Атіскова А.Ю. 4 Банківська справа 

 

- 

Грамота «За глибоке 

розуміння банківської 

проблематики», Сертифікат 

учасника 
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Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з навчальної та методичної роботи:  

- проходження акредитацій освітніх програм відповідно до нових вимог МОН України; 
- розробка нових варіативних компонент освітніх програм для здійснення цільової 
підготовки за заочною (дистанційною) формою навчання за освітнім рівнем магістр; 
- розширення практики виконання магістрами дипломних робіт у рамках тематики 
наукових досліджень, на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на 
підприємствах та установах, у т.ч. на іноземній мові;  
- упровадження нових педагогічних методик для стимулювання самостійної та 
індивідуальної роботи здобувачів, враховуючи доступність інформаційних ресурсів і 
розвиток інформаційних технологій;  
- розширення напрямів участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, пошуку і 
впровадження нових підходів індивідуальної роботи зі студентами для зміцнення 
набутих та одержання нових лідерських позицій; 
- залучення до освітнього процесу відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, 
провідних фахівців фінансово-кредитної сфери для читання гостьових лекцій, участі у 
професійних дискусіях, круглих столах тощо;  
- удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, 
визначивши основним пріоритетом підготовку навчальних і навчально-методичних 
посібників;   
- забезпечення подальшої роботи підготовчого відділення для іноземних громадян. 
 
 

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 
 

Якість освітнього процесу забезпечує якісний науково-педагогічний персонал. 
Тому збереження кадрового потенціалу є питанням постійної уваги Черкаського 
інституту. 

Станом на 01.06.2018 р. освітній процес забезпечували 61 науково-педагогічний 
працівник, з них – 6 докторів наук; 41 – кандидатів наук (табл. 13, рис. 2). Частка 
докторів і кандидатів наук становить 75,8% від загальної чисельності науково-
педагогічних працівників, яка за об’єктивних обставин порівняно з минулим роком 
зменшилася (-7,53%). 

ТАБЛИЦЯ 13 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб  
(станом на 01.06.2018) 

Чисельність штатних 
науково-педагогічних 

працівників 

У тому числі 
докторів 

наук, 
професорів 

кандидатів 
наук, 

доцентів 

навчаються в 
аспірантурі 

навчаються в 
докторантурі 

61 6 41 2 2 

  

Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 
підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
працівників. Підвищення якості кадрового складу шляхом підготовки та захисту 
дисертаційних робіт, захищено 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 -
 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 
продовжується робота над 2 докторськими та 4 кандидатськими дисертаціями. 
Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 8 викладачів на курсах підвищення 
кваліфікації. 
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Рис. 2 Динаміка підвищення якості кадрового складу (станом на 01.06.2018 р.) 

 
Науково-педагогічні працівники Інституту входять до складу спеціалізованих 

вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня: 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 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 21.04.02 
«Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» К 73.053.05 у Черкаському 
національному університеті ім. Богдана Хмельницького (Богуславська С.І., к.е.н., 
доцент); за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» Д 73.053.04 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
(Артюшенко А.О., д.пед.н., професор). 

 
Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з кадрової роботи:  

- продовження роботи щодо зміцнення якісного складу науково-педагогічних 
працівників інституту; 
- формування кадрового резерву шляхом спрямування випускників і науково-
педагогічних працівників інституту на навчання до аспірантури та докторантури 
Університету.  

 

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.  

У 2017/2018 н.р. було завершено виконання 6 науково-дослідних роботи згідно 
Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської 
справи», у тому числі:  

♦ «Соціально-економічні проблеми в освіті та науці» (0115U002683). 
Досліджено теоретичні засади та практичні аспекти філософії економіки, зокрема 
соціально-економічний та філософський концепт глобалізації, соціальні проблеми 
економіки; теоретичні аспекти філософії освіти, зокрема філософські проблеми 
модернізації вищої освіти в контексті глобалізації, інформатизації суспільства та 
цифровізації економіки; акмеологічні чинники розвитку конкурентоспроможності 
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майбутніх фахівців економічних спеціальностей в умовах освітнього середовища 
вищого навчального закладу, сучасна парадигма змісту навчання професійного 
іншомовного спілкування. 
  За результатами опубліковано: Соціально-філософські аспекти розвитку 
економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : 
монографія / За ред. Іщенко М.П., Пантєлєєвої Н.М., Руденко І.І. – Черкаси : вид-во 
ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – 463 с.; 25 публікацій, у т.ч. 14 статей, прийнято участь у 
роботі 18 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Наукові результати дослідження впроваджено в освітній процес, що 
підтверджено довідками про впровадження, а саме: у навчальну дисципліну 
«Філософія»; у навчальну дисципліну «Філософія економіки»; у навчальну 
дисципліну «Професійна іноземна мова» – при викладанні та проведенні практичних 
занять за темами «European Union», «Business Letters», «Applying for a Job», «Legal 
Professions and Legal Duties», «Legal Procedure», «Crimes and Criminals», 
«Punishment», «Human Rights» для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» 
галузь знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»; 
практичних занять за темами «Business Lunch», «International Trade», «Banking 
Systems», «Management Styles» для підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і 
«магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»; 
практичних занять за темами «Європейський Союз», «Особливості ділового 
міжкультурного спілкування», «Країнознавство», тощо для підготовки фахівців 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 081  «Право». 

♦ «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» 
(0115U005652). Розроблено моделі системи забезпечення інвестиційної безпеки 
України, у тому числі запропоновано авторський підхід до оцінки інвестиційної 
безпеки України та обґрунтовано її інституційні передумови; удосконалено 
концептуальні основи фінансової стабільності кредитних установ, обґрунтовано 
методологію формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ, яка базується на теорії динамічної фінансової рівноваги, концепції вартісно -
орієнтованого менеджменту, ризик-орієнтованому підході, ідеях концепції сталого 
розвитку; розроблено підходи щодо організації роботи ФГВФО в аспекті управління 
активами ліквідних баків та налагодження фінансових розслідувань операцій банку із 
власниками та інсайдерами, а також запропоновано удосконалений порядок 
розрахунку, нарахування та сплати регуляторного збору учасників Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб; удосконалено методологію антикризового 
управління в банку та його основних ознак згідно з системних підходом, у тому числі 
наукові-методичні підходи до діагностування кризи в банківській системі на мікро- та 
макрорівнях; досліджено проблематику стратегічного управління функціонуванням 
системи банків з державною власністю, а також організаційно-управлінських аспектів 
діяльності фінансово-кредитних установ України у сучасних умовах, а саме, 
приділена увага питанням раціонального фондування ресурсів та особливостям 
впровадження інновацій у діяльність фінансових посередників.  

За результатами опубліковано: Розвиток банківської системи в умовах 
трансформації економічного простору : монографія / За ред. Чепелюк Г. М., 
Пантєлєєвої Н. М. – Черкаси, 2016. – 414 с. (за участю науково-педагогічних 
працівників кафедри «Фінансових і страхових послуг» Самаркандського інституту 
економіки та сервісу, Республіка Узбекистан); 13 статей, 26 тез доповідей. 

Результати наукового дослідження впроваджені в освітній процес Черкаського 
інституту при викладанні дисциплін: Ризик-менеджмент у банку, Банківський 
менеджмент, Антикризове управління банком, Банківські операції, Іпотечний ринок, 
що забезпечить підвищення якості підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». 
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 ♦ «Сучасний стан та вектори реформування ринку кредитно-рейтингових 
послуг України». Розвинуто класифікацію ризиків, що генеруються внаслідок збоїв у 
коректній роботі КРА. Розроблено комплексну систему екзогенних та ендогенних 
факторів, що призводять до збоїв у коректній роботі КРА. Обґрунтовано комплексну 
система індикаторів, яка дозволяє ідентифікувати ендогенні джерела та оцінити 
потенціал розгортання конфлікту інтересів як на корпоративному, так і на 
операційному рівні функціонування КРА. Розвинуто систему перспективних напрямів 
реформування вітчизняного ринку рейтингових послуг з урахуванням міжнародного 
досвіду та сучасних законодавчих ініціатив ЄС. 

У результаті виконання роботи опубліковано 3 наукові статті (Scopus, Index 
Сореrnicus), тези доповіді на конференціях – 5. До дослідження були залучені 
студенти інституту, які підготували наукову роботу за темою «Ринок рейтингових 
послуг в Україні: актуальні проблеми і вектори реформування» для участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук (2015/2016 н.р.) та робота для участі в стипендіальній програмі 
Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA».  

Результати використані при викладанні таких дисциплін: «Фінансовий ринок», 
«Ринок фінансових послуг». 

У рамках виконання наукового дослідження було розроблено проект наукової 
роботи та подано до участі в Конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих учених за темою «Вектори реформування 
ринку кредитно-рейтингових послуг України» (серпень 2017 р.). 

♦ «Використання математичних методів, моделей та інформаційних 
технологій у дослідженні фінансово-економічних систем». Проаналізовано 
сучасний рівень використання математичних методів, моделей та відповідних 
програмних продуктів у викладанні економічних дисциплін у ВНЗ. Розроблена 
методика і використана для аналізу результатів навчання студентів і для аналізу 
якості викладання навчальних дисциплін. Розроблені пропозиції щодо 
удосконалення математичної та комп’ютерної підготовки студентів економічного 
профілю у ВНЗ. Досліджений сучасний рівень використання математичних методів, 
моделей та відповідних програмних продуктів в економічних дослідженнях: отримана 
залежність максимального значення функції прибутку двохресурсного підприємства 
від показників виробничої функції; досліджена чутливість функції прибутку на зміну 
параметрів, що розглядаються; економічні задачі нелінійного програмування великої 
розмірності перетворені в задачі меншої розмірності, які можна розв’язувати 
звичайними методами. 
 Результатом виконання ІНДР є публікація 15 наукових праць, зокрема у 
фахових виданнях 11 статей. 

Основні результати роботи впроваджено в навчальний процес при підготовці 
студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
аудит» при викладанні дисциплін «Економетрика» та «Оптимізаційні методи та 
моделі». 

♦ «Підвищення надійності інтернет-платіжних систем на основі 
комбінаційного хешування». Наведений понятійно-категоріальний апарат в області 
захисту інформації, необхідний до побудови схеми транзакції в інтернет-платіжних 
системах, описані засоби розрахунку, в яких виступають банківські платіжні картки. 
Розглянуті методи безпечної передачі даних під час інтернет-транзакції. 
Виокремлена найуразливіша ланка у схемі здійснення інтрнет-транзакцій та 
імовірнісних загроз з боку усіх учасників транзакцій на різних етапах. Проаналізовані 
кількість факторів  автентифікації в інтернет-платіжних системах, що є доцільним і 
достатнім для отримання достатнього рівня надійності передачі даних в інтернет – 
платіжних системах. Проаналізовані засоби захисту існуючих технологій безпеки, що 
використовуються при передачі даних в інтернет – платіжних системах Visa 
International та Mastercard Worldwide як емітентів платіжних карток міжнародного 
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рівня і протоколі Kerberos для забезпечення цілісності, конфіденційності та 
автентичності. Побудована надійна система автентифікації на основі 
багатофакторної автентифікації в інтернет-платіжних системах з врахуванням 
переваг і недоліків розробок міжнародних платіжних систем Visa International 
MasterCard Worldwide у сфері захисту даних держателів банківських карток, які 
ініціюють транзакцію в інтернет-платіжних системах. Реалізоване комбінаційне 
хешування та його програмна архітектура. Проведена оцінка якості комбінаційного 
хешування автентифікаційних даних. 
 За результатами опубліковано 8 наукових праць, зокрема у фахових виданнях 4 
статті. 

Основні результати роботи впроваджено в навчальний процес за напрямом 
підготовки «Економіка і підприємництво» для спеціальності 6.030508 «Фінанси та 
кредит» спеціалізації «Банківські технології та процеси» з навчальних дисциплін 
«Інформаційні системи і технології в банківській сфері» та «Платіжні системи».  

♦ «Банківський бізнес: управління, технології, контроль». Проведено 
уточнення поняття «стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банку». Розвинуто 
підходи щодо сучасної класифікації стратегій кредитно-інвестиційної діяльності 
банків. Обґрунтовано закономірності формування та реалізації стратегій кредитно -
інвестиційної діяльності банків в сучасних умовах України. Оцінено фактори впливу 
зовнішнього і внутрішнього середовища на реалізацію стратегій кредитно-
інвестиційної діяльності вітчизняних банків. З’ясовано вплив ресурсної складової на 
обсяг кредитно-інвестиційного портфеля банків. Проведено оцінку ефективності 
стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків України та розроблено 
рекомендації з підвищення їх ефективності. Досліджено теоретичні та практичні 
аспекти формування та реалізації стратегій кредитно-інвестиційної діяльності на 
мікро- та макрорівні з урахуванням ендогенних та екзогенних факторів, 
проаналізовано вибір стратегії відповідно до етапу розвитку банківської системи. 
Запропоновано  шляхи удосконалення стратегій на мікро- та макрорівні, з 
використанням економіко-математичної моделі та впровадженням зарубіжного 
досвіду. Основні положення та рекомендації щодо аналізу діяльності банків доцільно 
використовувати в практиці аналітиками служби внутрішнього аудиту при визначенні 
власної конкурентної позиції. Для детального вивчення закономірностей діяльності 
банківських установ запропоновано напрями використання в аналітичній роботі 
служби внутрішнього аудиту методів, що ґрунтуються на математичній статистиці. 
Аналіз і прогноз щодо обсягів ресурсів та активів на певний період часу (квартал, рік) 
підвищує актуальність інформації, що оптимізує управління кредитною установою та 
уможливлює збереження і покращення ринкових позицій банку. Узагальнення 
теоретико-методологічних аспектів та розробка пропозицій щодо удосконалення 
стратегічного управління в банках та перспективних напрямів їх кредитно-
інвестиційної діяльності. 

Результатами наукового дослідження є публікація: 13 наукових статей у 
виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах і фахових виданнях 
України; 19 тез доповіді за результатами участі у міжнародних і всеукраїнських 
наукових конференціях, зокрема 2 тез опубліковано за межами України. Також 
підготовлено та подано до друку (рішення Вченої ради Університету) навчальний 
посібник: Чепелюк Г.М., Костогриз В.Г., Запорожець С.В. Внутрішній аудит у банку: 
навчальний посібник. – Черкаси. – 2018. 

У рамках виконання наукової теми було підготовлено студентами інституту та 
захищено 8 магістерських дипломних робіт. 

З січня 2018 року розпочато роботу над виконанням 5 науково-дослідних робіт, 
які включено до Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ 
«Університет банківської справи» на 2018 рік, зокрема: 

 «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку» (0117U003836). Метою науково-дослідної роботи є дослідження 
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теоретичних аспектів цифрової економіки, розроблення науково-методичних підходів 
і практичних рекомендацій щодо вирішення проблемних питань цифрової 
трансформації економіки, промисловості, державного управління, бізнесу, освіти в 
умовах формування постіндустріального суспільства. 

 «Теоретичні засади та практичний інструментарій управління 
діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів» (0117U003837). 
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад і розроблення практичних 
рекомендацій щодо формування та розвитку організаційно-економічного механізму 
управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів.  

 «Формування системи забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ: інституційний та обліковий аспекти» (0118U001042). Метою 
даної роботи є розвиток теоретико-методологічних засад фінансової стабільності 
кредитних установ, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення її системного забезпечення в Україні з позицій інституційного та 
облікового забезпечення. 

 «Тенденції та перспективи розвитку ресурсних економік при 
формуванні постіндустріального суспільства» (0118U004230). Метою науково-
дослідної роботи є дослідження теоретичних засад, розробка науково-методичних 
підходів і практичних рекомендацій щодо вирішення проблемних питань розвитку 
ресурсних економік при формуванні постіндустріального суспільства. 

 «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції 
України» (0118U004231). Метою науково-дослідної роботи є дослідження 
теоретичних засад, розробка науково-методичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо вирішення проблемних питань розвитку вітчизняної правової 
системи в  сучасних умовах євроінтеграції України. 

Науково-педагогічні працівники інституту увійшли до числа виконавців НДР, яка 
включена до Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської 
області на 2018-2020 рр. / Рішення Черкаської обласної ради № 19-9/VII від 22.12.2017. 
Ціль 4. Полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів. Завдання 4.1. Підвищення 
обізнаності підприємців щодо можливостей залучення фінансових ресурсів за межами 
регіону. Обсяг фінансування 150 тис. грн. 

 
Провідними науковцями Інституту в навчальному році здійснено опонування 

3 дисертацій, підготовлено 2 рецензії на дисертації, 4 відгуки на автореферати; надано 
рецензій на 1 навчальний посібник, 51 наукову статтю, 27 інше (навчальні програми та 
магістерські роботи). 

Підготовлено та опубліковано 2 колективні монографії та 2 навчальних посібника, 
зокрема: 
- Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в 

умовах формування сучасного суспільства : монографія / За ред. Іщенко М.П., 
Пантєлєєвої Н.М., Руденко І.І. – Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – 463 с. 
Монографія є колективною працею, в якій подано дослідження соціально-філософських аспектів 
розвитку економіки, управління та освіти. Зроблено спробу розкрити вплив світоглядно-
філософських засад і гуманітарних принципів на формування нових можливостей розвитку 
економіки, виявлення суперечливості процесу глобалізації та подолання дисбалансів економічного 
середовища, осмислення регулятивного потенціалу духовно-етичних відносин і соціальної 
відповідальності у сучасній економіці, впровадження принципів філософії гуманізму і демократії в 
систему управління, формування нової філософії освіти. 

- Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального 
суспільства : монографія / За ред. Пантєлєєвої Н.М., Колодія С.Ю., Ребрика М.А. – 
2018. – 386 с. Монографія є колективною працею, в якій подано дослідження питань цифрової 

економіки в умовах мегатрендів, до яких відносяться розвиток постіндустріального суспільства і 
глобалізація. Зроблено спробу розкрити, поряд з теоретичними засадами і перспективами розвитку 
цифрової економіки, питання цифрової трансформації реального сектору економіки, фінансової 
сфери та інфраструктури, державного управління, а також полярну природу її впливу на соціальні 
інститути, компенсаційні механізми і нові цінності сучасного суспільства. Спираючись на 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/16/19-9-7.zip
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узагальнення зарубіжного досвіду стосовно викликів, можливостей і загроз цифрової економіки, 
осмислено і розроблено практичні рекомендації щодо стратегічного управління та регулювання 
цифрової економіки, впровадження цифрових технологій і поширення процесів цифровізації в 
умовах вітчизняних реалій. 

- Чепелюк Г.М., Костогриз В.Г., Запорожець С.В. Внутрішній аудит у банку: 
навчальний посібник. – Черкаси. – 2018. Подано до друку (Рішення Вченої ради УБС 
від 17 травня 2018 р.). Навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» охоплює ключові та 

важливі аспекти навчальної дисципліни «Внутрішній аудит у банку» або відповідний модуль 
укрупненої навчальної дисципліни при підготовці фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Він укладений на основі вимог до підготовки для фінансово-кредитної 
системи і покликаний допомогти здобувачам вищої освіти поєднати теоретичні знання і практичні 
навички в опануванні курсу. Метою навчального посібника «Внутрішній аудит у банку» виступає 
допомога студентам у набутті ґрунтовних знань з основних тем курсу; вмінь, спрямованих на 
оволодіння методами внутрішнього аудиту в банку; практичних навичок із застосування отриманих 
знань на практиці у процесі надання обґрунтованих рекомендацій за результатами внутрішнього 
аудиту. 

- Amend Your Grammar of the English Verb / навч. посіб. / Т. Оришечко-Бартоха, 
Л. Чабак. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. 158 с. Навчальний посібник має на меті 

закріплення граматичних знань та вдосконалення практичних граматичних навичок. Текстовий 
матеріал посібника містить сучасну економічну та юридичну лексику, враховує основні граматичні 
явища сучасної англійської мови. Він призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 
081 «Право» і може бути використаний для навчання студентів немовних вищих навчальних 
закладів, що спеціалізуються в галузі економічних і юридичних наук, а також практичних фахівців, які 
прагнуть вдосконалити основні дієслівні форми і підготуватися до складання граматичних тестів. 

Також науково-педагогічні працівники увійшли до числа авторів 6 (шести) 
колективних монографій, у тому числі: 

 Лютова Г. М. Система регулювання якості облікової інформації у 
забезпеченні економічної безпеки підприємства / Інноваційні підходи до забезпечення 
фінансової безпеки України: мікро та макрорівні : монографія / За ред. Черевка О.В. – 
Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2017. – 365 с. (с. 140-158) 

 Шинкаренко О. М., Дземішкевич І. О. Інтегрована звітність як інструмент 
соціально-відповідального бізнесу / Інтегрована звітність в контексті євро 
інтеграції України: сучасний стан, перспективи розвитку та запровадження: 
монографія / за заг. ред. Савченка Т.Г., Гриценко О.І. – Суми : Видавництво 
«Винниченко М.Д», 2018 р. – 146 с. 

 Васильєва Т. А., Багмет К. В., Полях С. С. Інноваційні фінансові інструменти 
забезпечення національної економічної безпеки України / Управління інноваційною 
складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора 
Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – 
Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІV . (С. 170-183.) 

 Богуславська С. І. Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: 
освіта, технології, інновації : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. 
Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець 
Чабаненко Ю.А., 2017. – 529 с. Особистий внесок: пункт 3.3. Перспективи реалізації 
свобод внутрішнього європейського ринку для економіки України  – С. 149-162. – 1,2 
д.а. 

 Засядько А. А., Королюк С. С. Моделювання максимізації прибутку на основі 
виробничої функції Кобба-Дугласа. Розділ 20 // Інформаційні технології: проблеми і 
перспективи: монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. 
– 447 с. (С. 312-324.) 

 Шинкаренко О. М. Особливості діяльності страхових компаній та їх вплив на 
формування доходів як важливого фактора забезпечення економічної безпеки // 
Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи : монографія / 
за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2018. (фіксований власний внесок – 0,46 д.а.) 

 Чернявський А.Л. Міжнародно-правове регулювання  відповідальності за 
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забруднення моря  нафтою / Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан 
і перспективи: монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: 
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018 

 Іванова І. В. Іншомовна культурологічна компетентність як складова 
професійної компетентності фахівця органів державного управління / Забезпечення 
цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / за заг. ред. 
О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 
2018. 

 Чабак Л. І. Вплив глобалізаційних процесів на іншомовну підготовку фахівців 
органів державного управління / Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний 
стан і перспективи: монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; 
Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. 

 Потапенко Л. В. Професійно-орієнтоване навчання іншомовного спілкування 
майбутніх фахівців сфери державного управління: особистісно-діяльнісний підхід / 
Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / 
за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2018. 

 Майстренко С. В. Комунікативна компетенція як складова підготовки 
фахівців в умовах інтеграції України в європейське співтовариство / Забезпечення 
цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / за заг. ред. 
О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 
2018. 

 Басанська Н. В. Охорона та захист авторських прав у мережі інтернет: 
цивільно-правовий аспект / Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і 
перспективи: монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ 
ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. 

 Мукомел С. А. Формування професійно - важливих якостей особистості як 
компонента акмеологічної компетентності майбутніх фахівців / Забезпечення 
цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / за заг. ред. 
О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 
2018. 

Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 96 наукових заходах із 
них 61 міжнародних. Результатом є публікація 83 наукових статей, із них 4 закордоном, 
145 тез доповіді, в тому числі 5 закордоном. 

Результати виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічних 
працівників інституту відображаються в наукових статтях наукових видань, що входять 
до наукометричних баз даних і переліку фахових видань України, зокрема «Вестник 
Национальной академии наук Республики Казахстан» (Web of Science Core Collection), 
«Глобальні та національні проблеми економіки» (Index Copernicus), «Науковий вісник 
Ужгородського університету» (Index Copernicus), «Глобальні та національні проблеми 
економіки» (Index Copernicus), «Економіка та суспільство» (Index Copernicus), 
«Підприємництво, господарство і право» (Index Copernicus), «Ефективна економіка», 
«Інвестиції: досвід та практика», «Системи обробки інформації», «Проблеми і 
перспективи економіки і управління», «Фінансовий простір», «Проблеми законності» та 
інші. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
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Рис. 3 Динаміка показників наукової діяльності у відповідних навчальних 

періодах 
Так, у рамках виконання НДР на тему «Цифрова економіка: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку» (0117U003836) авторським колективом з числа 
науково-педагогічних працівників інституту (4 особи) підготовлено та подано статтю до 
наукового видання, що входить до наукометричної бази Scopus. 

 

Рис. 4 Наукові публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях  
у розрахунку на 1 НПП Інституту у відповідних навчальних періодах 
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Уперше викладачами Інституту взято участь у ІІ Конкурсі наукових робіт з 
проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені 
М.І. Долішнього / ДУ Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України 
(квітень-травень 2018, м. Львів) / Науково-дослідний проект на тему «Фінансові 
механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону». 
Отримано ІІІ місце з грошовою винагородою. 

Професорський склад інституту здійснює керівництво підготовкою докторів 
філософії та докторів наук, які навчаються в аспірантурі та докторантурі ДВНЗ 
«Університет банківської справи» з відповідних спеціальностей, зокрема: Остап’юк Н.А., 
д.е.н., професор; Ткаченко Н.В., д.е.н., професор; Засядько А.А., д.т.н., професор; 
Пантєлєєва Н.М., д.е.н., доцент; Рогова Н.В., к.е.н., доцент.  

Науково-педагогічні працівники входять до складу спеціалізованих вчених рад по 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня: 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 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 21.04.02 
«Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» К 73.053.05 у Черкаському 
національному університеті ім. Богдана Хмельницького (Богуславська С.І., к.е.н., 
доцент); за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» Д 73.053.04 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
(Артюшенко А.О., д.пед.н., професор). 

У 2017/2018 н.р. студентами інституту взято участь у 106 наукових заходах, із них 
у 47 міжнародних; кількість учасників склала 667 осіб. Підготовлено і опубліковано 
367 наукових праць, у тому числі 34 науково-пошукові роботи та 4 наукових статті. 
 

 
Рис. 5 Участь студентської молоді в наукових заходах у відповідних навчальних 
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ТАБЛИЦЯ 14 

Результати участі студентів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. 

№ 
з/п 

Напрям, спеціальність 
Університетський 

тур 
Всеукраїнський 

тур 

1.  Страхування Диплом І ст.  

2.  Гендерні дослідження Диплом І ст.  

3.  Економіка сільського господарства та 
АПК 

Диплом І ст.  

4.  Загальна та соціальна психологія 
Вперше 

Диплом І ст. сертифікат 

5.  Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право Вперше 

Диплом І ст.  

6.  Соціологія 
Вперше 

Диплом І ст.  

7.  Банківська справа Диплом ІІ ст. – 1; 
грамота – 2 

сертифікат 

8.  Управління персоналом і економіка 
праці 

Диплом ІІ ст.  

9.  Економіка підприємства Диплом ІІ ст.  

10.  Міжнародні економічні відносини Диплом ІІ ст. сертифікат 

11.  Фінанси і кредит Диплом ІІІ ст. – 1; 
грамота – 1 

 

12.  Облік і оподаткування Диплом ІІІ ст. – 1; 
грамота – 1 

 

13.  Менеджмент інвестиційної та 
інноваційної діяльності 

Диплом ІІІ ст.  

 
Уперше студенти Інституту взяли участь у: 

- Всеукраїнському конкурсі бізнес проектів підприємницької діяльності (Харківський 
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 
м. Харків). Студент Криворучко В. О. за роботу на тему «Забезпечення споживачів 
альтернативною паливною сировиною» став переможцем та отримав Гран-прі конкурсу 
(квітень 2018 р.); 
- І Міжнародному конкурсі студентських наукових проектів «Охорона та захист прав 
людини» (Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького, 
м. Івано-Франківськ). Результатом є публікація у колективній монографії (листопад 
2017 р.); 
- Всеукраїнському конкурсі студентських творчих робіт Генеральної прокуратури 
України (грудень 2017 р.). Тема «Сім кроків до покращення роботи прокурора». 
Студентка Оришич Ю. В. – переможець регіонального рівня. 

Традицією залишається участь студентів інституту в Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 
Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: 
історія, сучасність та перспективи розвитку», Конкурсі в рамках Стипендіальної 
програми «Завтра. UA», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей; Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів 
вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

Результати участі студентів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. надано в табл. 14. 
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Упродовж навчального року в Інституті організовано та проведено до 50-річчя 
заснування Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»:  

 XI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських 
систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». У роботі взяли участь 169 
представників із ряду вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів і банківських 
установ. Особливістю цьогорічної конференції стала панельна дискусія «Цифрова 
економіка: можливості та загрози для банківських систем», організований під час якої 
відеоконференцзв’язок дозволив долучитись до обговорення провідним вченим з інших 
регіонів України; 

 ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів» – участь 110 студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України; 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, 
оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку» у роботі якої взяли 
участь 61 особа з числа науково-педагогічних працівників, аспірантів студентів із 
18 ВНЗ України. 

Також цього року Черкаський інститут виступив співорганізатором: 
- Круглого столу студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні 

детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств України», Харківський 
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 
м. Харків, 11 квітня 2018 р.; 

- ІХ міжвузівської наукової студентської конференції «Теоретичні економічні 
знання як фактор формування сучасного економічного мислення», Університет 
державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 17 квітня 2018 р. 

Основні наукові заходи, які проведено на базі Черкаського інституту, надано в 
табл. 15. 

ТАБЛИЦЯ 15 

Організація основних наукових заходів у Черкаському інституті 
для науково-педагогічних працівників і студентів у 2017/2018 н.р. 

Назва заходу 
Місце і дата 
проведення 

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

жовтень 2017 р. 

XI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 
банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків», 
присвячена 50-річчю Черкаського інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

27 жовтня 2017 р. 

Панельна дискусія «Цифрова економіка: можливості та загрози 
для банківських систем» в рамках XI Міжнародної науково-
практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових ринків», присвяченої 50-річчю 
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

27 жовтня 2017 р. 

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

листопад 2017 р. 

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

листопад-грудень 
2017 р. 

Круглий стіл на тему «Соціально-правові аспекти протидії 
наркотизації українського суспільства» у рамках Всеукраїнського 
тижня права 

12 грудня 2017 р. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, 
оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку», 
присвячена 50-річчю Черкаського інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

22 березня 2018 
р. 
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XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 
аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізаційних процесів», присвячена 50-річчю 
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

19 квітня 2018 р. 

 
Інститут є відповідальним за видання електронного міжнародного науково- 

практичного журналу «Фінансовий простір» (Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/).  
Протягом 2017/2018 н.р. підготовлено та видано:  

- чергові номери міжнародного наукового журналу «Фінансовий простір»: 

 №3/2017 https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/wholetext.pdf 

 № 4/2017 https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1704/wholetext.pdf 

 № 1/2018 https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1801/wholetext.pdf 
- матеріалів за результатами конференцій:  

 Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – 
Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. (Режим доступу : 
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/materialy_27102017.pdf); 

 Облік, оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку : Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 22 березня 2018 р. – Черкаси: 
ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 167 с. (Режим доступу : 
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/materialy_22032018.pdf); 

 Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
аспірантів, м. Черкаси, 19 квітня 2018 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». 
– Черкаси, 2018. – 314 c. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/conf_fks_19042018.pdf). 

 

 
Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з наукової роботи:  

- виконання зобов’язань щодо здійснення наукових досліджень за Зведеним 
тематичним планом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», 
а також таких, що включені до регіональних програм; 
- продовження практики подання заявок на участь у Конкурсі наукових робіт на 
отримання бюджетного фінансування; 
- упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес за всіма 
спеціальностями, зміцнюючи наукову основу підготовки фахівців і враховуючи 
посилення впливу досягнень науково-технічного прогресу і соціально-економічних умов; 
- підвищення кількості наукових публікацій у виданнях, які індексуються в 
наукометричних базах Scopus і WofS; 
- завершення створення академічних профілів науково-педагогічних працівників 
інституту в Google Академія та реєстрацію у міжнародному реєстрі вчених ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID), постійний моніторинг індексу цитування; 
- систематичне наповнення науково-педагогічними працівниками інституційного 
репозитарію; 
- продовження залучення до науково-дослідної роботи здобувачів, розкриваючи та 
використовуючи їх творчий та інтелектуальний потенціал для вирішення актуальних 
завдань сучасної науки, що сприятиме поглибленню їх професійних знань і творчої 
участі в освітньому процесі; 
- розширення напрямів участі здобувачів у підготовці конкурсних студентських 
наукових робіт, підвищення якості наукового керівництва; 
- проведення на базі інституту наукових конференцій, активізація проведення круглих 
столів, науково-практичних дискусій тощо;  

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/wholetext.pdf
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1704/wholetext.pdf
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1801/wholetext.pdf
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/materialy_27102017.pdf
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/materialy_22032018.pdf
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/conf_fks_19042018.pdf
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/conf_fks_19042018.pdf
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- здійснення заходів щодо включення міжнародного наукового журналу «Фінансовий 
простір» до наукометричної бази Index Copernicus Value (ICV). 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховання студентської молоді є невід’ємною частиною освітнього процесу. 
У Черкаському інституті сформовано стійку систему виховної роботи, яка спрямована 
на розвиток особистості, створення умов для самовизначення та соціалізації молоді на 
основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих у суспільстві правил і 
норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства і держави. Поряд з 
традиційними формами і методами роботи триває пошук та апробація нових механізмів 
взаємодії для створення єдиного освітнього простору. Система виховної роботи 
будується на єдності її принципів в рамках університетського комплексу відповідно до 
Основних завдань та плану навчально-виховної роботи Університету на 2017/2018 н.р. 

Основні заходи виховної роботи Черкаського інституту, здійснених в 
2017/2018 н.р. надано в табл. 16. 

ТАБЛИЦЯ 16 

Основні заходи  навчально-виховної роботи Черкаського інституту 
в 2017/2018 н.р. 

№ 
з/п 

Зміст роботи Дата виконання 

1.  Організовано святкові урочистості з нагоди Дня знань. 01.09.2017 р. 

2.  Організовано екскурсії в Національний банк України  
Музей грошей для студентів, які мали змогу взяти участь в 
інтерактивних просвітницьких майстер-класах з вивчення 
історії грошей, перевірки їх справжності. 

01.09.2017 р. 

3.  Участь у заходах святкування з нагоди 731 річниці з дня 
заснування міста Черкаси. 

17.09.2017 р. 

4.  Організовано флешмоб у сквері інституту, присвячений 
Міжнародному дню студентського спорту. 

20.09.2017 р. 

5.  Студенти інституту прийняли активну участь у Ярмарку 
освітніх послуг в м. Кропивницькому. 

21.09.2017 р. 

6.  Студенти-першокурсники відвідали Черкаський 
краєзнавчий музей. 

25.09.2017 р. 

7.  Команда КВК «Магістри кіно» взяла участь у другому турі 
Черкаської обласної молодіжної Ліги КВН. 

29.09.2017 р. 

8.  Участь студентів – правників у дебатному турнірі у 
форматі британських парламентських дебатів. 

30.09-01.10.2017 р. 

9.  Проведено квест для юристів. 02.10.2017 р. 

10.  Проведено святковий концерт, присвячений Дню юриста 05.10.2017 р. 

11.  У рамках заходів поширення фінансової грамотності та 
проведення профорієнтації організовано поїздки до 
Національного банку України та Музею грошей для 
школярів м. Черкаси. 

3-7 жовтня 2017 р. 

12.  Участь студентів 1 курсу в заняттях розмовного клубу 
«Вікно в Америку» в бібліотеці ім. Шевченка. 

4-5 жовтня 2017 р. 

13.  Проведено заходи до тижня «Ощадливості». Жовтень 2017 р. 

14.  Під патронатом Благодійної організації Президентський 
фонд Леоніда Кучми «Україна» пройшов Міжнародний 
фестиваль творчої молоді та студентів «Доля», в якому 
взяла участь Каріна Атамась – та стала лауреатом ІІІ 

Жовтень 2017 р. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?fref=mentions
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премії Фестивалю. 

15.  Проведено зустріч студентів з начальником відділу з 
питань призначення пенсій Управління пенсійного 
забезпечення ГУ пенсійного фонду України в Черкаській 
області Коваль Тетяною Миколаївною. 

18.10.2017 р. 

16.  Проведено майстер-клас з підготовки до співбесіди з 
майбутнім роботодавцем від провідного фахівця 
Черкаського міського центру зайнятості Ружини Яни 
Вікторівни. 

23.10.2017 р. 

17.  Організовано зустріч студентів з письменником Максимом 
Кідруком. 

30.10.2017 р. 

18.  Організовано святкування Хеллоуіна. 02.11.2017 р. 

19.  Проведено зустріч студентів спеціальності «Право» з 
адвокатом Черватюк Юлією Вікторівною. 

10.11.2017 р. 

20.  Представники Студентської Ради брали участь у зустрічі з 
представниками ЄС в Обласній державній адміністрації. 

14.11.2017 р. 

21.  Проведено святковий концерт з нагоди Дня бухгалтера. 15.11.2017 р. 

22.  Проведено святковий концерт з нагоди Дня студента. 16.11.2017 р. 

23.  Відзначення Дня гідності і свободи : 
За участі студентів і викладачів, відбулася хвилина 
мовчання в честь загиблих під час трагічних подій на 
Майдані 
Проведені в актовій залі інституту заходи вшанування 
борців за незалежність нашої країни, свободу та гідність її 
громадян. 

21.11.2017 р. 

24.  Команда «Магістри кіно» виступила в Будинку культури 
ім. Івана Кулика у фіналі Черкаської обласної молодіжної 
ліги КВК. 

22.11.2017 р. 

25.  Участь у мітингу-реквіємі щодо вшанування пам’яті жертв 
голодоморів. 

25.11.2017 р. 

26.  Проведення семінару-консультації для абітурієнтів «Як не 
«пролетіти» на бюджет з 190 балами» для абітурієнтів. 

Протягом 
навчального року 

27.  Оформлено книжкову виставку «Права людини: 
фундамент європейських цінностей», присвячену 
Міжнародному Дню прав людини. 

Грудень 2018 р. 

28.  Участь у ХІІ Аукціоні надій. 12.12. 2017 р. 

29.  Проведено Перший регіональний турнір з фінансової 
грамотності у Черкаській обл. 

листопад-грудень 
2017 р. 

30.  Проведено день відкритих дверей у Юридичній клініці. 07.12.2017. р. 

31.  Організовано круглий стіл: «Соціально-правові аспекти 
протидії наркотизації українського суспільства». 

12.12.2017 р. 

32.  Проведені заходи зі святкування 50-річчя Черкаського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи». 

Лютий-березень 
2018 р. 

33.  Проведені святкові урочистості з нагоди випуску магістрів 
2018 року. 

21.02.2018 р. 

34.  Оформлено виставку творчих робіт викладацького складу 
кафедри фінансів та банківської справи «Барвиста 
вишиванка». 

28.02.2018 р. 

35.  Проведені заходи в рамках Global money week. 
 

12-20 березня 
2018 р. 

36.  Проведені Шевченківські читання з нагоди 204 річниці від 
дня народження Т.Г. Шевченка. 

14.03.2018 р. 
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37.  Участь у відео-зустрічі з україно-американським 
бізнесменом Марком Гінзбургом на тему «Штучний 
інтелект, Блокчейн – руйнівник корупції, перспективи 
взаємовідносин держави і криптовалютних організацій». 

19.03. 2018 р. 

38.  Змагання з волейболу серед жінок за програмою ХVI 
обласної Універсіади Черкаської області серед закладів 
вищої освіти типу: університети, інститути академії у 2018 
році. 

23.03.2018 

39.  Конкурс відео-робіт з фінансової грамотності, Олексій 
Майстренко та Світлану Романчук – посіли 3 місце. 

23.03.2018 р. 

40.  Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи», приєднався до раптівки Година Землі, що 
відбувалася біля мерії міста Черкас. 

24.03.2018 р. 

41.  «Діловий етикет» Зустріч студентів 3-4 курсів з Любов 
Рисятовою. 

27.03.2018 р. 

42.  Студенти інституту готували прикраси на Черкаський 
Великодній фестиваль 

Квітень 2018 р. 

43.  Лекція-дискусія для учнів ЗОШ №4 м. Канів на тему 
«Криптовалюти та блокчейн». 

03.04.2018 р. 

44.  «Пари навпаки», захід проведено студентами для 
викладачів і присвячено до дня гумору. 

16.04.2018 р. 

45.  Студентами організовано та проведено міжвузівський 
гумористичний батл «COMEDY WAWE». 

19.04.2018 р. 

46.  Студенти інституту відвідали презентацію збірки 
інформаційних і фотоматеріалів «Пам'ять серця». 

19.04.2018 р. 

47.  Тиждень охорони праці під девізом – «Захищене і здорове 
покоління». 
Проведення практичних занять з охорони праці на 
Черкаській ТЕЦ. 

23-28 квітня 2018 
р. 

27.04.2018 р. 

48.  Студенти інституту відвідали Другий книжковий 
фестиваль у м. Черкаси Bookfest. 

20-22 квітня 2018 
р. 

49.  Студенти інституту взяли участь у Сковородинських 
читаннях, які проводив Харківський навчально-науковий 
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». 

24.04.2018 р. 

50.  Студенти-правники інституту відвідали день відкритих 
дверей, який проводив Господарський суд Черкаської 
області. 

26.04.2018 р. 

51.  Студенти та викладачі долучилися до заходів вшанування 
пам'яті жертв аварії на АЕС. 

26.04.2018 р. 

52.  Студенти та викладачі долучилися до акції «Перша 
хвилина миру», присвяченої підписанню Акту про 
беззастережну капітуляцію Німеччини та проголошення 
припинення вогню. 

08 травня 2018 р. 

53.  Студенти та викладачі долучилися до мітингу і ходи 
пам’яті за загиблими в Другій світовій війні, покладання 
квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, Стели Героїв 
Другої світової війни, монументу «Борцям за волю 
України», Пагорбу Слави. 

09 травня 2018 р. 

54.  Відзначення Всесвітнього дня вишиванки. 17 травня 2018 р. 

55.  Участь у роботі Форуму майбутнього «Вчись, працюй, 
живи на Черкащині». 

18 травня 2018 р. 

56.  Участь у мітингу-реквіємі з нагоди Дня пам’яті жертв 
політичних репресій. 

20 травня 2018 р. 
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57.  Участь у круглому столі з ректором Київської 
Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-
католицької церкви Петром Жуком на тему «Об’єднання 
церков». 

21 травня 2018 р. 

58.  Проведено святкове шоу з нагоди відзначення Дня 
банківського працівника «Хто зверху?». 

24 травня 2018 р. 

59.  Участь студентів у Нарбутівських читаннях. 31 травня 2018 р. 

60.  Участь у нагородженні переможців на кращого студента 
навчально-наукових інститутів і Університету банківської 
справи. 

31 травня 2018 р. 

61.  Проведені уроки фінансової грамотності для відвідувачів 
літнього табору Смілянського НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Лідер» 
1) «Шахрайство в інтернет-банкінгу» - для учнів 8 класу. 
2) Фінансово-економічна гра «cash flow» - для учнів 10 

класу. 

19 червня 2018 р. 

62.  Урочистості з нагоди випуску бакалаврів 2018 року. липень 2018 р. 

 

Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з виховної роботи:  

- розвиток комплексної системи виховання здобувачів вищої освіти, яка відповідає за 
змістом, формам і методам вимогам державної політики в галузі освіти і виховання 
молоді; 
- модернізація традиційних, пошук і розробка нових форм, прийомів і методів виховної 
роботи та інституту кураторства, відповідних часу і новим потребам студентської 
молоді; 
- безперервне вивчення інтересів, творчих нахилів здобувачів, моніторинг 
сформованості ціннісних орієнтирів і уявлень про обрану професію; 
- формування патріотичної свідомості та поведінки студентської молоді, готовності до 
гідного служіння суспільству і державі; 
- збереження та примноження історико-культурних традицій Університету та інституту, 
міста, регіону; 
- виховання високих духовно-моральних якостей, підвищення культурного рівня 
студентів інституту, що включає поведінку, мову і спілкування; 
- формування у майбутніх фахівців потреби і навичок здорового способу життя, 
проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
профілактики саморуйнівних видів поведінки й асоціальних проявів у студентському 
середовищі; 
- розвиток органів студентського самоврядування, підвищення ролі студентських 
колективів у навчальному процесі та громадської діяльності інституту, організація 
навчання студентського активу, розвиток студентських ініціатив і залучення майбутніх 
фахівців до різних форм соціально-значимої діяльності; 
- організація позитивного дозвілля, підтримка талановитої молоді, розвиток творчого 
потенціалу молоді; 
- створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації особистості, надання 
допомоги у самовихованні, моральному самовдосконаленні, набутті соціального 
досвіду; 
- організація соціально-психологічної та психолого-педагогічної допомоги і підтримки 
здобувачів. 
 
 
 

https://www.facebook.com/LyceumLeader/
https://www.facebook.com/LyceumLeader/
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МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ 
 

Міжнародна діяльність – важливий напрям, який дозволяє реалізувати принцип 
академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу.  

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 в міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 
форумах, практиках.  

Черкаський інститут підтримує відносини з Вищою школою – Університетом 
прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), 
Краківським економічним університетом (Республіка Польща), Університетом 
прикладних наук (м. Вільнюс, Литва) Литовським бізнес університетом прикладних наук 
(м. Клайпеда, Литва), Варшавським університетом (Республіка Польща) та іншими 
навчальними закладами за кордоном.  

У 2017/2018 н.р. 5 науково-педагогічних працівників брали участь у міжнародних 
конференціях за кордоном. Протягом навчального року 1 викладач взяв участь у 
програмі академічної мобільності Еразмус+ (м. Вільнюс, Литва), 2 студентів пройшли 
семестрове навчання у навчальних закладах Польщі та Литві, 1 студент стажувався у 
фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу, 1 студент прийняв участь 
у Зимовій школі у Польщі.  

За програмою WORK AND TRAVEL USA бере участь 2 студентів Інституту.  
З цією метою відбулось удосконалення змісту і підвищення якості освітніх 

програм шляхом вивчення та запровадження передових педагогічних технологій, 
авторських курсів, майстер-класів у викладанні дисциплін навчального плану. 
Здійснено заходи щодо створення та реалізації спільних магістерських програм для 
отримання студентами європейського диплома, підвищення якості мовної підготовки 
студентів. 
 

Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з міжнародної діяльності:  

- систематичне інформування всіх учасників освітнього процесу про участь у 
міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах; 
- забезпечення участі здобувачів і науково-педагогічних працівників у міжнародних 
освітніх і наукових заходах; 
- продовження практики навчання, стажування, академічних обмінів для здобувачів і 
науково-педагогічних працівників інституту за програмою Еразмус+ та інших, а також 
діючих угод про співпрацю з зарубіжними вузами-партнерами; 
- продовження подання індивідуальних і колективних заявок від кафедр інституту до 
участі в грантових програмах і науково-освітніх проектах; 
- забезпечення академічної інтеграції, запрошення професорів, провідних фахівців для 
читання гостьових лекцій, проведення майстер-класів, участі в наукових заходах тощо; 
- здійснення заходів, спрямованих на досягнення здобувачами та науково-
педагогічними працівниками рівня знань іноземної мови, який є достатнім для участі в 
міжнародних навчальних і наукових програмах; 
- забезпечення набору на навчання на підготовчому відділенні здобувачів-іноземців; 
- підтримка зв’язків з випускниками інституту, які проживають за кордоном, а також 
випускниками-іноземцями з метою реклами та залучення іноземних громадян до 
навчання в інституті. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 
 

Робота Черкаського інституту багато в чому залежить від результатів конкурсного 
відбору абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади України. Успішні показники 
прийому на 2017/2018 н.р. навчання забезпечені активною профорієнтаційною роботою 
серед учнівської молоді та створення міжкафедральної Ради профорієнтаційної роботи. 
Основними напрямами профорієнтаційної роботи з урахуванням цільової аудиторії є 
такі:  

1. Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю середніх шкіл і ліцеїв з метою 
залучення на навчання на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за програмами 
Університету, а також з випускниками технікумів і коледжів на навчання за програмами зі 
скороченим терміном навчання. 

2. Профорієнтаційна робота зі студентською молоддю інституту і випускниками 
вищих навчальних закладів України з метою залучення на навчання на другому 
(магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. 

3. Профорієнтаційна робота з працівниками фінансово-кредитних та інших 
установ з метою залучення їх на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр», 
у тому числі за дистанційною формою навчання та програмами подвійного диплому. 

Протягом 2017/2018 н.р. науково-педагогічними працівниками Черкаського 
інституту було проведено багато заходів профорієнтаційної роботи (табл. 17). 

ТАБЛИЦЯ 17 

Профорієнтаційні заходи Черкаського інституту в 2017/2018 н.р. 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

проведення 
Учасники 

1 Поширення профорієнтаційної 
інформації серед студентів 
технікумів і коледжів 

листопад 
2018 р. 

Кропивницький будівельний 
коледж 

Кропивницький коледж механізації 
сільського господарства 

Кропивницький коледж статистики 
НАБУ 

Кіровоградський комерційний 
технікум 

2 Семінар-консультація «Як не 
«пролетіти» на бюджет з 190 
балами» для абітурієнтів  
(6 заходів) 

грудень  
2017 р.-  
квітень  
2018 р. 

учні 11 класів шкіл м. Черкаси 

3 Брейн-ринг «Економічний геній»  3 квітня  
2018 р. 

учні 11 класу Гуманітарно-
правового ліцею, м. Черкаси 

4 Лекція-дискусія «Криптовалюти та 
блокчейн» 

3 квітня  
2018 р. 

учні 10 класу ЗОШ №4 м. Канів, 
Черкаська обл. 

5 Ділова гра «Міні пекарня»  5 квітня  
2018 р. 

учні 10-11 класів Дубіївської ЗОШ 
Черкаської обл. 

6 Work shop «Шахрайство у інтернет 
банкінгу» та бліц-гра 

19 червня  
2018 р. 

Учні 8 класу Смілянського НВК 
«Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. «Лідер», 
Черкаська обл. 

7 Проведення фінансово-
економічної гри «Cash flow» 

19 червня  
2018 р. 

Учні 10 класу  Смілянського НВК 
«Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. «Лідер», 
Черкаська обл. 

 

Одним з найважливіших і результативних напрямів проведення профорієнтаційної 
роботи в Черкаському інституті є участь у заходах з підвищення фінансової грамотності 
населення України.  

Так, у листопаді-грудні 2017 р. на базі Черкаського інституту проходив Перший 
регіональний турнір з фінансової грамотності у Черкаській області, організовувати та 

https://www.facebook.com/LyceumLeader/?hc_ref=ARSoL67wJyBrtBEncfpoA-d3zeE19weMxi2Swq2EvC7bh0wYfmG7N-mvw7El7IyuYIM&fref=nf
https://www.facebook.com/LyceumLeader/?hc_ref=ARSoL67wJyBrtBEncfpoA-d3zeE19weMxi2Swq2EvC7bh0wYfmG7N-mvw7El7IyuYIM&fref=nf
https://www.facebook.com/LyceumLeader/?hc_ref=ARSoL67wJyBrtBEncfpoA-d3zeE19weMxi2Swq2EvC7bh0wYfmG7N-mvw7El7IyuYIM&fref=nf
https://www.facebook.com/LyceumLeader/?hc_ref=ARSoL67wJyBrtBEncfpoA-d3zeE19weMxi2Swq2EvC7bh0wYfmG7N-mvw7El7IyuYIM&fref=nf
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проводити який активно допомагали студенти інституту. Метою Турніру було виявлення 
обдарованої та талановитої учнівської молоді в рамках проведення дослідно-
експериментальної роботи щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» і 
залучення науковців, студентів та аспірантів вузів до роботи із старшокласниками. 
Підтримку в проведенні турніру надали регіональні представництва АТ КБ 
«ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», а 
також КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників».  

У фінальних іграх взяли участь 7 команд переможців заочного туру, переможці 
яких отримали від організаторів і спонсорів подарунки та призові сертифікати:  
- Команда «Теодор Драйзер» Черкаської спеціалізованої школи №27 I-III ступенів 
ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради.  
- Команда «Залізний Банк» Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т. Г. Шевченка 
Канівської міської ради.  
- Команда «BRAIN STORM» Смілянського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора» (ІІІ призове місце). 
- Команда «МаксимуМ» Городищенського економічного ліцею Городищенської 
районної ради. 
- Команда «Майже фінансисти» Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської 
міської ради.  
- Команда «Круті Індекси» Дубіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Черкаської 
районної ради.  
- Команда «Золотий запас» Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
(ІІ призове місце). 

Науково-педагогічні працівники Черкаського інституту були залучені для спільного 
проведення з Міністерством освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти», Національним банком України та Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) роуд-шоу «Дні фінансової обізнаності», яке спрямоване на підвищення 
фінансової освіченості нашої молоді у м. Дніпро (29 листопада - 01 грудня 2017 р.).  

Черкаський інститут протягом жовтня-листопада 2017 р. провів 18 заходів з 
фінансової грамотності та тижня ощадності, до яких було залучено 11 шкіл м. Черкас. 
Зокрема, 3-7 жовтня 2017 р. відбулися екскурсії до Музею грошей НБУ для 160 учнів 10-
11 класів (28, 2, 15, 22 шкіл м. Черкаси), а також представників Управління освіти,  
директорів і педагогів організаторів шкіл (52 особи). 

Визнаючи, що фінансова грамотність – це одна з важливіших компетентностей 
нової української школи. Черкаський інститут розширює співпрацю у напряму 
підвищення кваліфікації вчителів шкіл – «Фінансова грамотність» у системі загальної 
середньої освіти: основні засади та загальні питання впровадження» (лютий-березень 
2018 р.). Це дає змогу не тільки підвищити рівень знань з фінансової грамотності та 
педагогічну майстерність, але також продемонструвати якість матеріального 
забезпечення та кадровий потенціал інституту, встановити прямі контакти для реалізації 
профорієнтаційних заходів у подальшому. 

Реалізація заходів профорієнтаційної роботи неможлива без участі волонтерів з 
числа студентів інституту, що потребує організації відповідних тренінгів. Так, у рамках 
співпраці з Організацією ощадних банків для міжнародного співробітництва (Німеччина) 
студенти та викладачів інституту брали участь у навчальному тренінгу проведення  
ділової гри бізнес-симуляції з питань заощаджень. Це дало змогу бути залученими 12-
18 березня 2018 р. до заходів Національного банку України в рамках міжнародної 
ініціативи фінансової просвіти молоді Global Money Week – Всесвітнього тижня грошей. 

Крім того, Черкаський інститут провів і заходи в рамках тижня Global Money Week 
(табл. 18). 
  

http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
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ТАБЛИЦЯ 18 

Заходи з фінансової грамотності Черкаського інституту в 2017/2018 н.р.  
у рамках тижня Global Money Week 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

проведення 
Учасники 

1 Проведення ділової гри з питань 
заощаджень  

12 березня студенти інституту 

2 Проведення фінансово-економічної гри 
«Cash flow» 

14 березня студенти Черкаського 
політехнічного технікуму 

3 Казка про Копієчку 13 березня вихованці ДБСТ 
«Харченко» – учні 1-4 
класів 

4 Фінансовий квест «Вмію зберігати» 14 березня учні 10 класу ЗОШ №28 
м.  Черкаси 

5 «Фінансова абетка» – англомовна гра 13 березня учні 1 класу ЗОШ № 18  
м. Черкаси 

6 Батл «Економічний геній»  15 березня учні 11 класів ЗОШ № 18  
м. Черкаси 

7 Ділова гра «Створи власну справу»  16 березня учні 10 класів ЗОШ № 27  
м. Черкаси 

8 Проведення фінансово-економічної гри 
«Життєвий капітал» у Національному 
банку України 

17 березня Учні та студенти 
навчальних закладів 
м. Київ 

9 Проведення фінансово-економічної гри 
«Життєвий капітал» 

19 березня Вчителі з економіки ЗОШ 
Черкаської області 

 
Зокрема, в березні 2018 р., у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб відбулося 

нагородження студентів Університету банківської справи за результатами конкурсу 
відео-робіт у рамках святкування Всесвітнього тижня грошей в Україні (Global Money 
Week) на тему: «Фінансова грамотність» серед студентів вищих навчальних закладів 
України. Студентські відео-роботи були присвячені темі – «Мистецтво заощаджувати: 
корисні лайфаки». За результатами онлайн-голосування та оцінювання журі конкурсу 
почесне третє місце посіли студенти Черкаського інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи» Олексій Майстренко та Світлана Романчук. 

Черкаські школярі змагались у батлі «Економічний геній» і вивчали «Фінансову 
абетку». Так, учні 11 класів ЗОШ №18 міста Черкаси боролись за перемогу у 
фінансовому батлі «Економічний геній». Захід організовано 13 березня Черкаським 
інститутом у рамках Global Money Week – Всесвітнього тижня грошей. Цього ж дня для 
учнів 1 класу ЗОШ №18 м. Черкаси було проведено англомовну гру «Фінансова абетка». 
Поєднання теми грошей зі знаннями англійської мови – гарний стимул перевірити власні 
знання та зацікавити молодь вивчати фінансову грамотність. 

Продовжується волонтерська практика проведення заходів з фінансової 
грамотності в літніх оздоровчих таборах для учнівської молоді. 19 червня 2018 р. такі 
заходи були проведені для відвідувачів літнього табору Смілянського НВК «Ліцей-
ЗОШ І-ІІІ ст «Лідер». 

Отже, у Черкаському інституті профорієнтаційна робота не тільки розширюється 
за масштабом, але й піднімається на новий якісний рівень. 

 
Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з підвищення результативності 

профорієнтаційної роботи та рівня фінансової грамотності учнівської молоді:  

- оптимізація профорієнтаційних заходів з метою посилення їх результативності та 
апробація нових підходів; 

http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
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- прийняття участі в організації та проведенні турніру з фінансової грамотності серед 
учнівської молоді Черкаського регіону; 
- прийняття участі в якості тренерів у заходах з фінансової грамотності, які будуть 
проводитись Університетом і Національним банком України в регіонах України; 
- розширення тематики та проведення зустрічей просвітницького характеру, 
спрямованих на висвітлювання актуальних питань економічної політики держави, 
підвищення рівня фінансової грамотності та презентації діяльності інституту, для 
працівників підприємств, установ, організацій;  
- проведення занять із фінансової грамотності з вихованцями дитячих будинків і шкіл-
інтернатів для дітей із обмеженими можливостями. 
 

 

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; спортивно-
оздоровчий 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 
площа будівель – 19689,70 м2, що розміщені на 3,08 га, у т. ч. загальна площа 
бібліотеки становить 345,60 м2, зокрема 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 і 
приміщень гуртожитків. Забезпечено постійний контроль за дотриманням режиму 
економного використання витратних матеріалів, дотримання вимог нормативно-
правових 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 задіяно 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». 

Для підвищення ефективності здійснено автоматизацію фінансово-
господарської діяльності з використанням програмно-технічного забезпечення ІСПРО. 

ТАБЛИЦЯ 19 
Ресурсне забезпечення й академічна підтримка студентів Інституту 

Кількість комп’ютерних робочих місць 174 

Кількість комп’ютерних робочих місць, що мають доступ до Інтернету 174 

Загальний книжковий фонд 57146 

Загальна чисельність читачів 1031 

Площа критих спортивних споруд для проведення навчально-
тренувальних занять 

460,83 

 
Інформаційне забезпечення. Наукова бібліотека Черкаського інституту є однією 

із найповніше укомплектованих для потреб навчання серед бібліотек Черкаської 
області, загальний бібліотечний фонд - 70348 прим., у т. ч. – основний книжковий фонд 
нараховує 57146 примірників книг, фонд періодики – 10047 примірників, колекція 
авторефератів дисертацій - 327 примірників. 
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Загальна кількість користувачів бібліотеки становить 755 осіб.  
У бібліотеці створено локальну комп'ютерну мережу, що налічує 20 ПК, 

підключених до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет і зоною Wi-Fi, 
користувачам бібліотеки надано доступ до бази даних Scopus. 

У бібліотеці діє інформаційно-бібліотечна програма – «Ірбіс64», яка надає 
можливість автоматизованої книговидачі, комплектування та каталогізації, організації 
доступу користувачів засобами мережі Інтернет до електронного каталогу та інших 
інформаційних ресурсів. Обсяг електронного каталогу на 01.07.2018 року становить 
біля 89 тис. бібліографічних записів: книг – 14524 і періодичних видань – 74050. 

Важливим електронним ресурсом є Інституційний репозитарій. Наповнення 
репозитарію Черкаського інституту – 200 наукових публікацій. Бібліотека є не тільки 
інформаційним, а і просвітницьким центром. Для користувачів діють тематичні виставки 
та перегляди літератури, проводяться бібліографічні огляди, презентації, тематичні 
вечори та зустрічі з цікавими людьми. Свою діяльність бібліотека висвітлює на сайті 
інституту. Заслуговують на увагу віртуальні книжкові виставки, бібліографічні 
дайджести, інформаційно-бібліографічні презентації: «Права людини: український 
контекст», «Академічна доброчесність: нова академічна культура», «Тайм-менеджмент 
– мистецтво управляти своїм часом», « Безмежний світ Григорія Сковороди», «Символ 
незламного духу: В’ячеслав Чорновіл», «Голодомор: крізь призму пам’яті і болю» та 
інші. 

До 50-річчя Інституту бібліотекою підготовлено і видано бібліографічний покажчик 
«Інноваційний пошук: творчий доробок викладачів Черкаського навчально-наукового 
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», де зібрано і систематизовано з 
максимальною повнотою бібліографічні відомості про наукові публікації викладачів 
Інституту за весь період їх наукової діяльності. 

З листопада 2017 року бібліотека приступила до систематизації документів за 
Універсальною десятковою класифікацією. Рекласифіковано 25% книжкового фонду. 

Залишається проблема уповільнення процесу оновлення книжкового фонду, 
обсяг нових надходжень уповільнюється за відсутності фінансування. Основним 
джерелом комплектування у визначений період були: дарунки від фізичних та 
юридичних осіб; передплата періодичних видань. Спонсорами виступили: Мовно-
інформаційний фонд НАН України, Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 
Черкаська міська Рада, а також подарунки від авторів книг, небайдужих читачів. 

Лабораторією ІТ, адміністративно-господарським відділом і відділом 
бухгалтерського обліку та економічної роботи за звітній період проведені заходи щодо 
зменшення видатків інституту, а саме зменшені обсяги споживання інститутом 
теплоенергії (опалення та гаряче водопостачання), електроенергії та споживання води. 

ТАБЛИЦЯ 20 
Обсяги отримання комунальних послуг 

Комунальні період 

Відхилення 
+/- 

послуги 09.2016-06.2017 09.2017-06.2018 

Електроенергія (кВат) 454873 379182 -75691 

Теплоенергія (Гкал) 1893,2 1874,62 -18,58 

Водопостачання (куб.м.) 24578 12698 -11880 

 
  

https://www.scopus.com/
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ТАБЛИЦЯ 21 
Соціальна підтримка працівників і здобувачів вищої освіти  

шляхом надання матеріальної допомоги та соціальних виплат у 2017/2018 н.р. 

Вид виплати 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

Разова премія студентам 3900,00 - 3900,00 

Стипендія сиротам з опікою 22880,00 - 22880,00 

Стипендія сиротам на ПДЗ 45760,00 22880,00 68640,00 

Соціальна стипендія 93880,00 53840,00 147720,00 

Компенсація харчування сиротам 36950,00 18475,00 55425,00 

Грошова допомога на придбання одягу 
сиротам 

1436,50 386,75 1823,25 

Щорічна матеріальна допомого сиротам 272,00 136,00 408,00 

Грошова допомога на придбання 
літератури сиротам 

12000,00 6000,00 18000,00 

Разова премія працівникам 9991,00 9326,00 19317,00 

Допомога на оздоровлення НПП 204689,00 183756,00 388445,00 

Разом (грн) 431758,50 294799,75 726558,25 

 
Основні завдання колективу на 2018/2019 н.р. з розвитку матеріально-технічної та 

інформаційної бази:  

- підтримання матеріально-технічної бази інституту в належному стані; 
- забезпечення економічного утримання будівель інституту і використання витратних 
матеріалів, оптимізація витрат на комунальні послуги; 
- дотримання вимог нормативно-правових актів України при здійсненні процедур 
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також контролю щодо укладення 
договорів; 
- дотримання вимог проведення фінансових розрахунків, ведення бухгалтерського 
обліку; 
- підтримання та своєчасне оновлення комп’ютерної та периферійної техніки, 
системних і прикладних програмних засобів; 
- провести необхідні роботи щодо переведення електронного міжнародного наукового 
журналу «Фінансовий простір» на нову програмну платформу; 
- налагодження модулю обліку основних засобів у системі ІС-ПРО; 
- забезпечення бібліотечного та інформаційного обслуговування здобувачів, науково-
педагогічних працівників, аспірантів і докторантів; 
- продовження наповнення інституційного депозитарію. 
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ДОДАТКИ 
 

ДЕТАЛІЗОВАНА 
інформація про результати наукової діяльності 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
у 2017/2018 навчальному році 

 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 
 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

61 На 1 НПП 

Монографії в т.ч. / в електронному 
варіанті 

2/0 0,03/0 

Підручники  0 0 

Навчальні посібники  2 0,03 

Навчальні практикуми, препринти  0 0 

Словники  0 0 

ВСЬОГО  4 0,06 
 

Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                                                             Кількість 
НПП 

ЧННІ 

61 На 1 НПП 

Загальна кількість публікацій наукових статей / 
у т. ч. у закордонних виданнях 

83 (у т.ч. 26 подано до 
друку) / 4 (у т.ч. 2 подано 

до друку) 
1,36/0,07 

Загальна кількість препринтів / 
у т. ч. у закордонних виданнях 

0/0 0/0 

Загальна кількість тез доповідей /  
у т. ч. у закордонних виданнях 

145 (у т.ч. 5 подано до 
друку) / 5 

2,38/0,08 

Кількість публікацій у Scopus 1 (подано до друку) 0,02 

Кількість цитувань у Scopus 3 0,05 
 

Рецензування та опонування наукових робіт 

                                                                             
Кількість НПП 

ЧННІ 

61 На 1 НПП 

Опонування дисертацій 3 0,05 

Відгуки на автореферати 4 0,07 

Рецензування монографій  0 

Рецензування підручників  0 

Рецензування навчальних посібників 1 0,02 

Рецензування наукових статей 51 0,83 

Рецензування програм та навчально-
методичні матеріали  

27, 
у т.ч. 18 (магістерські роботи) 

0,44 

Рецензування дисертацій 2 0,03 

ВСЬОГО 88 1,44 
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Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

                                                                  Кількість НПП ЧННІ 

61 На 1 НПП 

Міжнародні науково-практичні та науково-
теоретичні конференції та форуми / к-ть 
учасників 

61/104 1,0/1,71 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-
теоретичні конференції / к-ть учасників 

21/38 0,34/0,62 

Семінари, круглі столи / к-ть учасників 14/14 0,23/0,23 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 96/156 1,57/2,56 

 
 

Науково-дослідна робота студентів 
 

а) Участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, 
конкурсах науково-пошукових робіт 

 

Кількість студентів ЧННІ 

477 На 1 студ. 

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні 
конференції та форуми / к-ть учасників 

47/162 0,09/0,34 

Всеукраїнські науково-практичні та науково-теоретичні 
конференції форуми та ярмарки / к-ть учасників 

27/177 0,06/0,37 

Конкурси / к-ть учасників 16/41 0,03/0,09 

Олімпіади / к-ть учасників 13/233 0,03/0,49 

Семінари, круглі столи / к-ть учасників 3/54 0,01/0,11 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 106/667 0,22/1,40 

 

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

 

Кількість студентів ЧННІ 

477 На 1 студ. 
Науково-пошукова робота 34 0,07 
Наукові статті  4 0,01 
Тези доповідей 329 0,69 
ВСЬОГО  367 0,77 

 

Підготовка та захист дисертацій 
 

 ЧННІ 

Захищено Триває підготовка 

                                        Кількість НПП 61 На 1 НПП 61 На 1 НПП 

Докторські  - 0 2 0,03 
Кандидатські  1 0,02 4 0,07 
ВСЬОГО 1 0,02 6 0,10 

 


