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Діяльність Черкаського інституту здійснювалась за всіма напрямами, 
передбаченими Основними завданнями ДВНЗ «Університет банківської справи» на 
2018/2019 н.р., реалізація яких дозволяє імплементувати головні положення Закону 
України «Про вищу освіту» і Стандартів вищої освіти за спеціальностями. 

До факторів, що визначили діяльність Черкаського інституту в 2018/2019 н.р., 
та, відповідно, зумовили 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 

 
▪ У 2018-2019 н.р. за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справи та страхування», 073 «Менеджмент», 082 «Право», 
121 «Інженерія програмного забезпечення» адаптовано до нових вимог та запитів ринку 
праці щодо нових компетенцій фахівців 8 освітніх програм та 20 навчальні плани, 
розроблено 36 робочих навчальних планів.  

▪ Продовжено практику інтенсифікації навчання з урахуванням доступності 
інформаційних ресурсів і послідовним стимулюванням самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, зокрема розроблено 
та оновлено навчально-методичне забезпечення 58 навчальних дисциплін в системах 
дистанційного навчання «Прометей» і «MOODLE» з забезпеченням віддаленого 
доступу до ресурсів з використанням хмарних технологій, підготовлено 5 інтерактивних 
навчальних посібників в середовищі «ТурбоСайт», 7 дистанційних курси для 
проходження сертифікації.  

▪ Підготовлено 61 робочу програму навчальних дисциплін, 23 методичні 
розробки для виконання курсових робіт, практичних та індивідуальних навчально-
дослідницьких завдань, організації поточного, модульного і підсумкового контролю 
знань, у тому числі 10 методичних рекомендації для самостійної роботи здобувачів. 

▪ Проведено 30 освітніх заходи (гостьові лекції, інтерактивні заняття та 
інтелектуальні заходи, воркшопи, практичні заняття, круглі столи  тощо) за актуальною 
проблематикою в рамках навчальних дисциплін, практичних аспектів розвитку 
підприємств реального сектору економіки, фінансово-кредитних і державних установ. 

▪ Вперше в Україні та на базі інституту проведено II етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» (квітень 2019). 

▪ Підвищено активність участі здобувачів у Всеукраїнських студентських 
олімпіадах. Загально брали участь в  олімпіадах з 14 навчальних дисциплін 
174 здобувача, активність – 48,3. Стали переможцями в ІІ етапі чотирьох 
Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, зокрема одержано 
дипломи: ІІ ступеня – «Фінансова безпека» (керівник Чепелюк Г.М.), «Інвестування» 
(керівник Третяк Н.М.); ІІІ ступеня – «Фінансовий менеджмент» (керівник Третяк Н.М.), 
«Страхова справа» (керівник Нагайчук Н.Г.). Крім цього здобувачів відзначено 
спеціальним дипломом (1 особа), грамотами (4 особи), сертифікатами (2 особи). 

▪ За результатами участі в онлайн-уроку  «День безпечного Інтернету 2019» 
здобувачі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» долучились до 
мережевої академії Сisco, а також Черкаський інститут отримав право на  підготовку та 
розміщення навчального курсу «Кібербезпека» на відкритій освітній платформи. 
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▪ Протягом навчального року здобувачі вищої освіти брали участь у 
програмі академічної мобільності, а саме в семестровому навчанні в Львівському 
інституті та Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської 
справи», за програмою Еразмус+ семестрове навчання в Познанському політехнічному 
університеті (м. Познань, Республіка Польща), проходили стажування  в Університеті 
прикладних наук при Федеральному банку Німеччини (м. Гахенбург), Регіональному 
відділенні банку РКО  Bank Polski SA (м. Люблін, Республіка Польща) – загалом 6 осіб. 
Доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій брав участь у програмі 
академічної мобільності Еразмус+ в Краківському економічному університету 
(Республіка Польща) з метою розширення компетенцій, умінь і навичок викладання 
економічних дисциплін іноземною мовою. 

▪ Постійно розширюється взаємодія з роботодавцями шляхом укладання 
довгострокових угод про співпрацю із підприємствами, установами, організаціями з 
метою забезпечення освітніх програм базами для проходження практики. У 2018/2019 
н.р. продовжують діяти 31 угода, у т.ч. 11 довгострокових, зокрема з такими установами 
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», ТЗОВ «Євро-Контракт», ТОВ 
«Група Венето» та ін. Черкаський інститут підтримує дієву співпрацю з установами та 
підприємствами м. Черкас, зокрема Черкаською районною державною адміністрацією, 
Головним управлінням Державної податкової адміністрації, Головним управлінням 
Національної поліції в Черкаській області, Соснівським районним судом, 
Білоцерківським міським районним судом Київської області, Державною установою 
«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 
Кам’янським районним судом у Черкаській області та ін. 

▪ Постійно підвищується якість кадрового складу, протягом навчального  
року підвищили кваліфікацію 6 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за 
програмою удосконалення викладання фахових дисциплін, а також 10 викладачів – у 
відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного курсу». 

▪ За високі навчальні результати та наукову активність іменну академічну 
стипендію Президента України отримував 1 здобувач вищої освіти, соціальні стипендії – 
20 здобувачів (сироти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 
особи, діти учасника бойових дій, інваліди). 

▪ Забезпечено виконання плану наукової роботи Черкаського інституту та 
ДВНЗ «Університет банківської справи». Виконувались 4 науково-дослідних робіт. 

▪ Вперше в Україні та на базі інституту проведено II тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фінансова безпека» (квітень 2019). 

▪ Стали переможцями у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом «Фінансова безпека» (диплом I ступеня – Куліш Ростислав, 
науковий керівник - к.е.н., доцент Горяга Л.О.), «Страхування» (диплом IІІ ступеня – 
Ткаленко Оксана, науковий керівник - к.е.н., доцент Нагайчук Н.Г.), а також 
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та здобувачів до 28-ї річниці 
незалежності України “Новітня історія України: аналіз етапів становлення” (І місце з 
грошовою винагородою - Колосова Віта, науковий керівник - д.е.н., доцент Пантєлєєва 
Н.М.). 

▪ Продовжується робота над 2 докторськими та 4 кандидатськими 
дисертаціями.  

▪ Розширено міжнародне представництво редакційної колегії міжнародного 
електронного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», забезпечено вихід 
його чергових номерів, розпочато роботу стосовно включення до групи Б і 
наукометричної бази Index Copernicus. Журнал переведно на нову електронну 
платформу з метою приєднання до технологічної платформи "Наукова періодика 
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України". На офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/) розміщено чергові 
номери.  

▪ Проведено на базі інституту Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з 
панельною дискусією «Розвиток фінансової інфраструктури цифрової економіки» 
(листопад 2018), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Черкаські правові 
читання» (березень 2019), Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів та 
аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 
глобалізаційних процесів» (квітень 2019). 

▪ Взято участь науково-педагогічними працівниками інституту в 39 наукових 
заходах, із них 26 міжнародних.  

▪ Підготовлено та видано 2 монографії, 3 навчальних посібника, 3 збірки 
матеріалів науково-практичних конференцій, опубліковано та подано до друку 
67 наукових статей, із них 4 Scopus і 11 Web of Science,  12 у закордонних виданнях, 
130 тез доповіді, із них 9 закордоном. 

▪ Забезпечено участь 714 здобувачів вищої освіти в 79 наукових заходах, із 
них у 30 міжнародних конференціях; 15 олімпіадах, 6 семінарах і круглих столах, 
20 конкурсах, результатом чого є 323 наукових праці, у тому числі 29 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 Другий регіональний турнір з фінансової грамотності у 
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, здобувачів та аспірантів до 
роботи з учнівською молоддю. 

▪ Проведено захід “MEET UP” на базі Черкаського інституту, що поєднав 
випускників, здобувачів і абітурієнтів на воркшопі “MOZGI”, квесті “Memory”, тренінгу “Як 
не «пролетіти» на бюджет з 190 балами”.  

▪ 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». 

Підґрунтям для якості контингенту Черкаського інституту створюють результати 
зарахування абітурієнтів на перший курс бакалаврату і магістратури за 
спеціальностями. 

Так, у 2018-2019 н.р. середнє значення результатів ЗНО становило 147,26 бал 
проти 149,1 бал в 2017/2018 н.р., середнє значення бала документів про повну загальну 
середню освіту – 9,1 проти 8,94 в 2017/2018 н.р., зараховано на перший 
(бакалаврський) рівень денної форми навчання на основі ОКР молодший спеціаліст – 
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16 осіб, у т. ч. 4 за кошти фізичних осіб, зараховано на перший (бакалаврський) рівень 
заочної форми навчання на основі ОКР молодший спеціаліст – 8 осіб.  

Таблиця 1 
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 

 
 
Станом на 01.10.2018 р. контингент Черкаського інституту становить 516 

здобувачів вищої освіти, у тому числі 227 здобувачів за державним замовленням денної 
форми навчання та 16 здобувачів за державним замовленням заочної форми навчання.  

Контингент Черкаського інституту за результатами вступної кампанії в 
2018/2019 н.р. характеризувався такими даними (табл. 2). 

Таблиця 2 
Контингент здобувачів вищої освіти Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» в розрізі джерел фінансування 

Форм

а 

навча

ння 

Усього здобувачів 

вищої освіти 

З них за кошти 

Національного 

банку України 

Фізичних і 

юридичних осіб 

Державного 

бюджету 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 
+/- 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 +/- 
2017/ 

2018 

2018/ 

2019 +/- 
2017/ 

2018 

2018/ 

2019 +/- 

денна 538 440 -98 63 0 -63 236 213 -23 239 227 -12 

заочна 89 76 -13 0 0 0 66 60 -6 23 16 -7 

Всього 627 516 -101 63 63 -63 302 273 -29 262 243 -19 
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Станом на 13.06.2019 року освітньою діяльністю в Інституті охоплено 406 осіб 
(205 – за кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного замовлення – 201), з 
них 358 осіб – здобувачі вищої освіти денної форми навчання, 48 – заочної (табл. 3-6). 

ТАБЛИЦЯ 3 
Контингент здобувачів вищої освіти  

 Кількість осіб 

Форми навчання станом на станом на станом на  
 01.10.2016 29.06.2017 27.06.201

8 
13.06.201
9 

Денна 626 532 440 358 

Заочна, екстернатна 102 64 36 48 

Всього 728 596 476 406 

 
ТАБЛИЦЯ 4 

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 

Станом на 
13.06.2018 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Перший 
(бакалаврський) 

420 7 417 7 36
7 

7 27
3 

9 

Другий 
(магістерський) 

198 90 107 52 73 29 85 39 

Спеціаліст 
(перепідготовка) 

8 5 8 5 - - - - 

Всього 626 10
2 

532 64 44
0 

36 35
8 

48 

 
ТАБЛИЦЯ 5 

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 

станом 
на 13.06.2019 

Фінанси, банківська 
справа та страхування  

474 377 285 230 

Облік і оподаткування 160 126 102 83 

Менеджмент 35 34 17 25 

Право 59 59 68 51 

Інженерія програмного 
забезпечення 

- - 4 17 

Всього 728 596 476 406 
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ТАБЛИЦЯ 6 
Кількість здобувачів вищої освіти, які отримали диплом з відзнакою 

Спеціальність 

Рівень вищої освіти 
Перший (бакалаврський) Другий (магістерський) 

денна заочна денна заочна 

2016
/201

7 

201
7/2
018 

2
0
1
8/
2
0
1
9 

2016
/201

7 

2017
/201

8 

20
18/
20
19 

2016
/201

7 

20
17/
20
18 

20
18/
20
19 

2016
/201

7 

20
17/
20
18 

20
18/
20
19 

Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

12 10 11 - - - 17 18 12 - 1 3 

Облік та 
оподаткування 

4 4 6 - - - 11 6 4 - 1 - 

Менеджмент - - -  - - 3 5 2 - - - 
Право - 10 4 - - - - - - - - - 

 
Результати захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти свідчать, що в 

цілому показники успішності знаходились у межах нормативних (табл. 7). Якість захисту 
дипломних робіт здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної 
форми в середньому становила 90,1% та 98,6% проти 95,6% і 95,8% у 2017-2018 н.р. 
(якість та успішність відповідно), здобули дипломи з відзнакою 20,8% (21 особа). 

ТАБЛИЦЯ 7 
Якісні показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти  

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

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

96,2 86,9 92,5 97,2 100 100 100 100 

Спеціальність «Облік та оподаткування» 

90 83,3 100 100 100 100 100 100 

Спеціальність «Менеджмент» 

100 100 - - 100 100 - - 

95,6 90,1 95,8 98,6 100 100 100 100 

 

Іншим заходом визначення рівня якості освітнього процесу є результати 
державних екзаменів здобувачів інституту освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема, за 
спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» якісна успішність становить 64.29%, 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» -  69.23%, 6.030509 «Облік і аудит» – 
88,24%, 071 «Облік і оподаткування» - 63,64%,  6.030401 «Правознавство» – 94,44% 
при 100% абсолютної успішності.  

Здобувачі першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми 
становила 100% (116 осіб) і здобули дипломи з відзнакою 18% (21 особа)  

Зокрема, 33% і 3% здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр), які 
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навчались за державним замовленням та на комерційній основі відповідно, отримали 
дипломи з відзнакою (рис. 1). Найбільшу кількість дипломів з відзнакою (11) отримали 
здобувачі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» і 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування». 

Здобувачі другого освітнього рівня (магістр), які навчались за державним 
замовленням та на комерційній основі, отримали дипломи з відзнакою 85% і 3% 
відповідно. Найбільшу кількість дипломів з відзнакою (15) отримали здобувачі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (рис. 1). 

 
 
Рис. 1 Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти в 2018-2019 н.р. 

 
Екзаменаційні комісії очолювали провідні вітчизняні науковці та фахівці 

фінансово-кредитних установ і підприємств: Пасєка С.Р. – д.е.н., професор, професор 
кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки 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»; Лимарь О.В. - директор представництва ПрАТ 
«Страхова компанія «ВУСО» в м.Черкаси; Морозова І.М.– к.е.н., директор ТОВ 
«НЕКСТ-КОНСАЛТІНГ»; Зачосова Н.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту 
та економічної безпеки ЧНУ ім. Богдана Хмельницького; Засунько С.С., к.ю.н., завідувач 
сектору правового забезпечення Управління патрульної поліції у м.Черкаси. 

Для проходження переддипломної практики інститут скеровує здобувачів  на 
підприємства та в банківські установи, страхові компанії згідно укладених угод про 
співпрацю.  

У 2018/2019 н.р. продовжують діяти 31 угода, у т.ч. 11 довгострокових, зокрема з 
такими установами 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», ТЗОВ 
«Євро-Контракт», ТОВ «Група Венето» та ін. Черкаський інститут підтримує дієву 
співпрацю з установами та підприємствами м. Черкас, зокрема Черкаською районною 
державною адміністрацією, Головним управлінням Державної податкової адміністрації, 
Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області, Соснівським 
районним судом, Білоцерківським міським районним судом Київської області, 
Державною установою «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України», Кам’янським районним судом у Черкаській області та ін. 

Загалом у 2018/2019 н.р. переддипломну практику у фінансово-кредитних 
установах України, банках і підприємствах пройшли 100 здобувачів-магістрів. 
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Продовжено практику узгодження тем кваліфікаційних магістерських робіт з 
роботодавцями, проведено захист кваліфікаційних магістерських робіт іноземною 
мовою та на базі Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» і ПрАТ СК 
«ВУСO». 

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 2018/2019 н.р. показник 
працевлаштування становить 80% від контингенту випускників проти 68,5% у минулому 
році (табл. 8).  

ТАБЛИЦЯ 8 
 

Випуск і працевлаштування випускників-магістрів 2017 р. 

2014 р станом на 17.06.2016 станом на 21.06.2017 станом на 21.06.2018 станом на 13.062018 
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92 60 65,2 147 102 69,39 139 93 67 144 63 68,5 100 80 80 

 
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. 

У 2018-2019 н.р. за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справи та страхування», 073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» адаптовано до нових вимог та запитів ринку праці щодо 
нових компетенцій фахівців 8 освітніх програм та 20 навчальні плани, розроблено 36 
робочих навчальних планів. 

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.  

Продовжено практику інтенсифікації навчання з урахуванням доступності 
інформаційних ресурсів і послідовним стимулюванням самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, зокрема розроблено 
та оновлено навчально-методичне забезпечення 58 навчальних дисциплін в системах 
дистанційного навчання «Прометей» і «MOODLE» з забезпеченням віддаленого 
доступу до ресурсів з використанням хмарних технологій, підготовлено 5 інтерактивних 
навчальних посібника, 7 дистанційних курси для проходження сертифікації.  

Розроблено інтерактивні навчальні посібники: «Операційні системи» 
(Касярум Я.О.), «Маркетинг» (Кукса В.М.), «Управлінський облік» (Шинкаренко О.М.), 
«Фінансовий аналіз» (Криниця С.О., Третяк Н.М.), «Граматичний курс з англійської 
мови» (Потапенко Л.В.,  Чабак Л.І.). 

Розроблено дистанційні курси: «Інформаційні системи і технології» (Засядько 
А.А.), «Банківський менеджмент» (Жежерун Ю.В.), «Професійна іноземна мова (рівень 
С)» (Потапенко Л.В. Чабак Л.І.). Додатково розроблено 4 курси: «Фінанси підприємств» 
(Криниця С.О.), «Інвестиційний аналіз» (Гмиря В.П.), «Банківська система (рівень В)» 
(Запорожець С.В.), «Проектне фінансування» (Хуторна М.Е.),  які розміщено в системі 
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Moodle Черкаського інституту. 
Для здійснення таких розробок роботи науково-педагогічні працівники пройшли 

підвищення кваліфікації та додатково для них проведено 2 навчально-методичних 
тренінги «Технології розробки дистанційного курсу» (Пантєлєєва Н.М.).  

Виконання основних планових показників освітньої діяльності науково-
педагогічними працівниками свідчить про позитивну динаміку процесу впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес. Проте, критично оцінюючи результати, така 
робота в подальшому потребує активізації для дотримання планових показників. 

За результатами участі в онлайн-уроку  «День безпечного Інтернету 2019» 
здобувачі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» долучились до 
мережевої академії Сisco, а також Черкаський інститут отримав право на  підготовку та 
розміщення навчального курсу «Кібербезпека» на відкритій освітній платформи. 

Враховуючи тенденції інформаційної відкритості навчальних ресурсів за планом 
на 2019 р. Черкаський інститут передбачає підготовку 7 інтерактивних навчальних 
посібника, підготовлено 5 та продовжується підготовка 2 (термін виконання – 2ге 
півріччя 2019 р.). Проведено навчально-методичний семінар з розробки НП в 
середовищі «ТурбоСайт» (Пантєлєєва Н.М.). 

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 здобувачів інституту, відповідно до наказу 
Університету №309-од від 28.09.2018 «Про проведення виміру залишкових знань у 
2018/2019 н.р.». Контрольними замірами знань було охоплено 16 академічних груп 
спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Облік і аудит», «Право», 
«Правознавство» «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
оподаткування». Загалом, контрольні роботи виконували 391 студента І, ІІ, ІІІ, ІV курсів 
Черкаського інституту (табл. 9). 

Таблиця 9 
Результати ректорського контролю знань здобувачів у 2017/2018 н.р. 
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16/30 
І, ІІ, ІІІ, 

ІV 
420 391 93,1 111 28,4 144 36,8 136 34,8 0 0 

 

 
Результати контрольних вимірювань залишкових знань здобувачів наступні: 

одержали оцінку «відмінно» – 111 здобувачів (28,4%), оцінку «добре» – 144 студента 
(36,8%), оцінку «задовільно» – 136 здобувачів (34,8%). Абсолютна успішність становить 
93,1%, якість – 60,7%.  

На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх 
екзаменаційних сесій (табл. 10). 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%. 

Варто відмітити, що провівши аналіз низької результативності участі здобувачів 
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Черкаського інституту у Всеукраїнських студентських  олімпіадах протягом 2014-2018 
рр., зроблено висновки і розроблено заходи індивідуальної роботи із здобувачами.  

Це дозволило розширити перелік навчальних дисциплін до участі (кафедра 
фінансів та банківської справи – 6, кафедра обліку та оподаткування – 3, кафедра 
менеджменту та ІТ – 3, кафедра права і СГД – 2), збільшити рівень залученості до І 
туру І етапу – 174  здобувача, підвищити коефіцієнт активності до 48,3, з них 
рекомендовано до участі в ІІ етапі 17 осіб, брали участь – 10 осіб.  У роботі журі 
Всеукраїнських студентських олімпіад працювали 5 науково-педагогічних працівників. 

ТАБЛИЦЯ 10 
Успішність за результатами екзаменаційних сесій 2018/2019 н.р.  

Освітній 
ступінь 

2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

форма навчання 

денна  заочна  денна  заочна 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

бакалаври 92 42,3 100 42,9 94,5 48,9 77,8 22,2 

магістри 94,4 58 88,9 52,8 81,2 57,6 92,3 48,7 

Середнє  93,2 50,15 94,45 47,85 87,85 53,25 85,05 35,45 

 
Успішні здобувачі поряд з академічними та соціальними стипендіями мають 

можливість брати участь у конкурсі стипендіальних програм різного рівня, мета яких – 
підтримка талановитої студентської молоді (табл. 11). 

ТАБЛИЦЯ 11 
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 0 
 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 № 1313 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» 
та згідно Графіка проведення 1 і 2 турів І етапу в ДВНЗ «Університет банківської 
справи» здобувачі інституту брали участь і стали переможцями в ІІ етапі чотирьох 
Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, зокрема одержано 
дипломи: ІІ ступеня – «Фінансова безпека» (керівник Чепелюк Г.М.), «Інвестування» 
(керівник Третяк Н.М.); ІІІ ступеня – «Фінансовий менеджмент» (керівник Третяк Н.М.), 
«Страхова справа» (керівник Нагайчук Н.Г.). Крім цього здобувачів відзначено 
спеціальним дипломом (1 особа), грамотами (4 особи), сертифікатами (2 особи). Крім 
цього здобувачів відзначено спеціальним дипломом (1 особа), грамотами (4 особи), 
сертифікатами (2 особи) (табл. 12). 

Зазначимо, що вперше в Україні 3-5 квітня 2019 р. проводилась Всеукраїнська 
студентських олімпіад з навальних дисциплін «Фінансова безпека», згідно наказу МОН 
України від 28.11.2018 р. № 1313, за ініціативи та на базі Черкаського інституту 
(https://cibs.ubs.edu.ua/olimpiada-finansova-bezpeka/). 

Важливою є підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Ця робота в Черкаському інституті має системний характер і спрямована, перш за все, 

на оновлення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. 

У 2018-2019 н.р. підготовлено 3 навчальних посібника: 
1.       Amend Your Grammar of the English Verb / навч. посіб. / Т. Оришечко-Бартоха, Л. Чабак. Черкаси : 

ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. 158 с. 
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2.    Чепелюк Г. М., Костогриз В. Г., Запорожець С. В. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / 

Г. М. Чепелюк, В. Г. Костогриз, С. В. Запорожець – Львів : «Магнолія 2006», 2018. – 296 с. 

3.    «УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»: навчальний посібник, 

Майстренко С. В., Швидка Т. Б., Гузар У. Є.,Калинець К.С., Шегинська Н.З., Жеребило В.К., Козьмук 

Н.І.Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – Прийнято до друку 

 
ТАБЛИЦЯ 12 

 
Результати участі здобувачів Інституту в ІІ етапі Олімпіади 2018/2019 н.р. 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові  

Курс 
Спеціальність / 

дисципліна 
Відповідальна 

кафедра 

Відзнака 

1.  Кабенгеле Г.Т. 2 Англійська мова Кафедра права 
та соціально-
гуманітарних 

дисциплін 

сертифікат 

2.  Лук’ященко Т.І. 4 Правознавство сертифікат 

3.  
Півошенко Г.М. 4 Правознавство 

сертифікат 

4. . Ткаленко О. 1 магістр Страхування 

Кафедра 
фінансів та 
банківської 

справи 

2 місце 

5.  Кот М.В. 3 Інвестування 1 місце 

6.  
Колосова В. 

1 
магістра

тура 
Фінансовий менеджмент 

3 місце 

7.  
Атіскова А.Ю. 4 Банківська справа 

грамота, 
сертифікат 

1
.
  

  

Пилипенко В.О. 4 

Фінансова безпека 

2 місце 

2
.
  

  

Туркевич М.Ю. 4 

Фінансова безпека 

сертифікат 

 
Оновлено або розроблено: 61 робочих програм навчальних дисциплін, 6 

електронних дистанційних курсів, 23 методичних розробки, у т.ч. 10 методичних 

рекомендацій для самостійної роботи здобувачів.   

Зокрема, науково-педагогічні працівники відповідали за розробку 4 спільних 

робочих програм: «Страхування. Рівень А» (Шабанова О.В.), «Страхування. Рівень В – 

Страхові послуги» (Нагайчук Н.Г.), «Банківський менеджмент» (Жежерун Ю.В.), «УБС 

Студія – Тайм менеджмент та міжособистністних комунікації в бізнесі» (Майстренко 

С.В.). 

Організація освітнього процесу та розробка навчально-методичного 

забезпечення спирається на надійний науковий базис, що формується на основі 

теоретико-методологічного підгрунтя та власних результатах досліджень науково-

педагогічних працівників в рамках діючих наукових шкіл, а також здобувачів, залучених 

до їх виконання. 

Зокрема, за темами наукових досліджень у 2018-2019 н.р. в освітній процес 

впроваджено: 

1.   Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ДР № 

0117U003836 (кафедра фінансів та банківської справи, науковий керівник 

Пантєлєєва Н.М.) 
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Варіативну компоненту «Цифрові технології в фінансах» Освітньої програми 072 

«Фінанси, банківська справа і страхування», освітнього рівня «магістр»; 3 робочих програми 

навчальних дисциплін; результати 4 конкурсних наукових робіт здобувачів. 

2.   Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 

інституційний та обліковий аспекти ДР № 0118U001042 (кафедра фінансів та 

банківської справи, обліку та оподаткування, науковий керівник Хуторна М.Е.) 

4 НМКД навчальних дисциплін; результати 4 конкурсних наукових робіт здобувачів. 

3.   Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банку на 

ринку похідних фінансових інструментів ДР № 0117U003837 (кафедра фінансів та 

банківської справи, науковий керівник Пантєлєєва Н.М.) 

2 робочих програми навчальних дисциплін,  2 конспекта лекцій, 1 методичні вказівки 

щодо самостійного вивчення дисципліни. 

4.   Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України ДР № 

0115U002683 (кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін, науковий 

керівник Брайченко С.М.). 

2 НМКД навчальних дисциплін; результати 2 конкурсних наукових робіт здобувачів. 

  

Упродовж навчального року велика увага приділялась підвищенню якості 
підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок здобувачів. 

На виконання принципу професійно-орієнтованого навчання проведено 30 
освітніх заходів (гостьові лекції, інтерактивні заняття та інтелектуальні заходи, 
воркшопи, практичні заняття, круглі столи  тощо) за актуальною проблематикою в 
рамках навчальних дисциплін, практичних аспектів розвитку підприємств реального 
сектору економіки, фінансово-кредитних і державних установ, зокрема на базі 
Управління надання адміністративних послуг Департаменту управління справами та 
юридичного забезпечення Черкаської міської ради, Управління патрульної поліції м. 
Черкаси, Компанії «Венето», Черкаського відділення ПАТ «Ощадбанк», Швейної 
фабрики «Вайсе стиль», ПАТ «Форвард Банк» м. Черкаси та ін.  

Зокрема варто відмітити такі освітні заходи: 
❏ гостьова лекція Джеймса Небуса “Нові закони міжнародного оподаткування”,  

Криса Скинера “Цифровий банкінг”,  Кейт Щеглової “Фінтех як соціальний тренд” 
(відеоконференція) та інші; 

❏ гостьова лекція д.е.н., професора Пинзеника В.М. “Перешкоди економічному 
зростанню”, генерального директора ПП «NEWTON» Котолупа Ю.Ю. “Сучасні 
технології в менеджменті” та інші; 

❏ воркшопи “Три тенденції бізнесу – якість, інноваційність, автоматизація”, “Поліція 
діалогу і реформ”, “Сучасне підприємство: виклики та загрози”, “Accountent – 
робочі будні бухгалтера на підприємстві”, “Інноваційні проекти у сфері 
електронної комерції сучасного банку”, “Інновації та персоналізовані стратегії 
сучасного банку” та інші; 

❏ круглий стіл на тему «Сучасні підходи до підбору персоналу» за участі 
начальника відділу управління персоналом Державної казначейської служби 
України в Черкаській області Холодної Л.В. та керівника групи відділень 
фінансової установи «Ваша готівочка» Скиби В.В. та інші; 
 
Важливого значення для майбутніх фахівців має відкриття в Черкаському 

інституті Юридичної клініки «ЮРКОНСАЛТ», працівниками якої є здобувачі-працівники 
під керівництвом викладацького складу. Поряд з вирішенням навчального завдання 
апробації та закріплення теоретичних знань, клініка вирішує соціальне завдання - надає 
безоплатну юридичну консультацію для населення. 

На сьогодні сучасний фахівець повинен володіти практичними навичками, 
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аналітичними здібностями і здатністю до фінансової аналітики засобами сучасних 
комп'ютерних технологій з елементами програмування. Саме на набуття цього було 
спрямовано навчання з отриманням сертифікатів «Аналіз даних і статистичне 
виведення на мові R» через платформу відкритих онлайн курсів Prometheus в рамках 
вивчення дисципліни «Моделювання та інформаційні технології». 

Важливим інструментом забезпечення якості освітнього процесу є проведення 
відкритих лекцій. У 2018-2019 н.р. згідно затвердженого графіку проведено 16 відкритих 
занять, які позиціонуються як відкриті майданчики обговорення реалізації навчальної, 
наукової і просвітницької місій, отримання зворотного зв’язку через обговорення і 
коментарі, демонстрації і підтвердження професійних компетенцій викладачів тощо. 
Результати обговорення за всіма відкритими заняттями відображено в протоколах 
засідань кафедр поряд з рекомендаціями щодо удосконалення викладання навчальних 
дисциплін. 

У напрямку освітня грантова діяльність здійснюється постійний моніторинг 
пропозицій до подання грантових заявок через підписку на електронний бюлетень 
ГУРТ. Проте, на жаль, переважна більшість грантів поширюються на громадські 
організації, не включають Черкаську область як територію дії, напрями полягають поза 
фінансовою сферою досліджень. 

Підготовлено конкурсну пропозицію на проведення фінансового форуму в м. 
Черкаси на підтримку розвитку малого і середнього підприємництва в рамках співпраці 
з Київською торгово-промисловою палатою за рахунок фінансування ЄБРР. Конкурсна 
пропозиція отримала схвальний висновок ЄБРР на проведення у вересні 2019 р. 
фінансового форуму «Експорт товарів та послуг:  Особливості пошуку контрагентів в 
ході переорієнтації експортних потоків України з СНД до Європи, Африки, Азії та 
Америки». Розроблено програму, розпочато підготовку. 

Представники Черкаського інституту брали участь у тренінгу-дискусії «European 
projects lab for NGOs» у межах офіційного візиту делегації Представництва 
Європейського Союзу в Україні на базі Черкаського державного технологічного 
університету. Отримано корисні поради для підготовки грантових заявок в рамках 
антитренингу «Як НЕ отримати грант від донора», на якому в режимі реверсивного 
мозкового штурму дізналися, що саме не варто робити, аби отримати грантову 
підтримку від ЄС. 

Налагоджену взаємодію і отримано підтримку експерта з розробки та подання 
грантових заявок та фандрайзингу, директорки Черкаської агенції регіонального 
розвитку Любові Ропало. 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 н.р. з освітньої та навчально-методичної роботи 
 проходження акредитації з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» за освітнім рівнем «магістр»; 
 реалізація освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 

071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
073 «Менеджмент» та 121 «Інженерія програмного забезпечення», орієнтуючись 
на  вимоги і потреби ринку праці та посилення співпраці з роботодавцями; 

 розробка нових варіативних компонент освітніх програм для здійснення цільової 
підготовки за заочною (дистанційною) формою навчання за освітнім рівнем 
магістр; 

 продовження роботи щодо функціонування системи дистанційного навчання та 
формування веб-ресурсів навчальних дисциплін за всіма формами навчання та 
освітніми програмами; 
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 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;   

 продовження роботи щодо укладання нових угод із замовниками, особливо 
довгострокових. 

 

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 

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

Станом на 01.06.2019 р. освітній процес забезпечували 44 науково-педагогічний 
працівник, з них – 6 докторів наук; 30 – кандидатів наук (табл. 13, рис. 2). Частка 
докторів і кандидатів наук становить 81,8% 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 01.06.2019) 

Чисельність штатних 
науково-педагогічних 

працівників 

У тому числі 
докторів 

наук, 
професорів 

кандидатів 
наук, 

доцентів 

навчаються в 
аспірантурі 

навчаються в 
докторантурі 

44 6 30 3 2 

  

Деталізований кадровий склад в розрізі кафедр надано в табл. А.1. 
Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 

підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
працівників. Підвищення якості кадрового складу шляхом присвоєння вчених звань 
доцентів, продовжується робота над 2 докторськими та 3 кандидатськими 
дисертаціями.  
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Рис. 2  Якісні структура науково-педагогічних працівників   

 
Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 6 викладачів на курсах 

підвищення кваліфікації за програмою удосконалення викладання фахових дисциплін 
за спеціальностями «Фінанси, банківська справа, страхування», «Менеджмент» і 
«Інформаційні технологій», з курсу «Фінансовий моніторинг у сфері ринків фінансових 
послуг», за програмою «Методика викладання дисциплін у вищій школі», а також 10 
викладачів – у відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного 
курсу» 

Щорічно науково-педагогічними працівниками проводиться самоаналіз на 

відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

п.28 Ліцензійних умов, що висуваються МОН України. Результати показали, що 

кадровий склад їм відповідає на 98% (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов (загально по Черкаському інституту) 

  

Бачимо, що 67% НПП мають від 5 до 8 показників, 21% – більше 8 показників 

(рис. 4).  
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Рис. 4 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов (від загальної чисельності працівників) 

 

Найбільш високі показники має кафедра фінансів та банківської справи, а 

аутсайдером є кафедра менеджменту та інформаційних технологій (рис. 5), що ставить 

перед нею завдання на покращення показників індивідуальної діяльності НПП. 

 
Рис. 5 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов 

(в розрізі кафедр Черкаського інституту) 

 
Науково-педагогічні працівники інституту пройшли навчання та склали іспит з 

підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в межах проектів «Формування 
мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як 
засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», які проводились за 
підтримки Академії педагогічних наук України.  

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 
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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). 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 

2019-2020 н.р. з кадрової роботи  

 продовження роботи щодо зміцнення якісного складу науково-педагогічних 
працівників інституту та підвищення їх кваліфікації; 

 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 напрями розвитку науки і 
техніки», загального плану роботи Університету та Інституту на навчальний рік.  

Протягом 2018/2019 н.р. проводилось виконання 4 науково-дослідних роботи, які 
розпочато з січня 2018 року, згідно Зведеного тематичного плану науково-дослідної 
роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», зокрема:  

✔ «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку» (0117U003836). Метою науково-дослідної роботи є дослідження 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. 

За звітний період підготовлено: анотований проміжний науковий звіт; 6 статей і 
4 тези доповідей (у т.ч. 2 – Scopus, 1 – монографія); 12 магістерських кваліфікаційних 
робіт, 11 тез доповідей здобувачів вищої освіти; 6 наукових робіт здобувачів вищої 
освіти для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у т. ч. 
1 конкурсна наукова робота відзначена дипломом I ступеня у Всеукраїнському конкурсі 
дослідницьких робіт школярів та здобувачів до 28-ї річниці незалежності України 
«Новітня історія України: аналіз етапів становлення».  

Результати дослідження відображено у Варіативній компоненті «Цифрові 
технології в фінансах» Освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа і 
страхування, освітнього рівня магістр, також у робочих програмах навчальних 
дисциплін («Цифрова економіка (Рівень А)», «Цифрова економіка (Рівень В – 
Технологічний базис цифрової економіки)», «FinTech і цифрові трансформації у 
фінансовій сфері»), та мали місце упровадження результатів конкурсних наукових робіт 
в рамках виконання науково-дослідної роботи в освітньому процесі при викладанні 
дисциплін, страховій компанії та  загальноосвітній школі. 

✔ «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. 

За період виконання наукової теми підготовлено анотований проміжний 
науковий звіт та 4 тези доповіді. Також деякі результати впроваджено в освітній процес, 
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зокрема в Робочих програмах з дисципліни «Безпека банківської діяльності» та 
«Центральний банк і грошово-кредитна політика» для здобувачів  за напрямом 
підготовки 0304 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і 
кредит»та методичних вказівках щодо самостійного вивчення дисципліни і конспектах 
лекцій. 

✔ «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.  

За відповідний період результатом виконання даного дослідження є:   анотований 
проміжний науковий звіт; 29 наукових праць, з них 17 – наукові статті у фахових 
економічних виданнях України; монографія на тему: «Забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ: теорія, методологія, практика» (автор Хуторна М. Е.); 
впровадження результатів в НМКД («Ризик-менеджмент у банку», «Антикризове 
управління в банку», «Банківський менеджмент», «Фінансовий менеджмент у банку», 
«Облік і оподаткування небанківських фінансових установ», «Бухгалтерський облік 
(рівень А)»,  «Аналіз і контроль небанківських фінансових установ»), захист 12 
магістерських робіт; 5 наукових робіт здобувачів вищої освіти для участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у т. ч. одна конкурсна наукова 
робота відзначена дипломом I ступеня II туру Всеукраїнського конкурсу зі спеціалізації 
«Фінансова безпека»; результати конкурсних робіт упроваджено в освітній процес при 
викладанні дисциплін (5 довідок). 

✔ «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. 

Результатом виконання наукового дослідження з січня 2018 року є: підготовка  

анотованого проміжного наукового звіту; публікація 6 статей і 19 тез доповідей (у т.ч. 2 
– Scopus, 1 – WoS), подання до друку 2 статті; участь у монографії «Забезпечення 
цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи»;  забезпечено підготовку 6 
наукових робіт здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнських конкурсах з 
впровадження їх результатів в освітній процес при викладанні дисциплін, підготовка 
здобувачів у наукових заходах з публікацією 43 тез доповідей.  

Провідними науковцями Інституту в навчальному році здійснено опонування 
2 дисертацій, 5 відгуки на автореферати; здійснено рецензування 1 навчального 
посібника та 3 наукових статей. 

Підготовлено та опубліковано 2 монографії та 2 навчальних посібника, зокрема: 
- 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 
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. 

- Хуторна М. Е. Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: теорія, 
методологія, практика : монографія / М. Е. Хуторна. – Черкаси :  2019. – 450 с. 
Монографія присвячена теоретико-методологічним і прикладним проблемам забезпечення 
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фінансової стабільності кредитних установ. Основну увагу присвячено формуванню системи 
забезпечення фінансової стабільності кредитних установ з метою створення сприятливих передумов 
ефективному функціонуванню ринку кредитних послуг та сталому розвитку сфери грошово-
кредитного посередництва. Результати досліджень автора містять обґрунтування пропозицій щодо 
вдосконалення діагностики передумов та оцінки рівня фінансової стабільності кредитних установ; 
реформування інституційного забезпечення, у тому числі, неформальної його складової в умовах 
сучасних трансформаційних процесів у кредитному сегментів фінансового сектору; механізму 
застосування функціонально-орієнтованого регулювання діяльності кредитних установ; 
концептуальних засад реформування забезпечення фінансової стабільності кредитного сегменту 
фінансового сектору України.  

- Чепелюк Г. М., Костогриз В. Г., Запорожець С. В. Внутрішній аудит у банку: 
Навчальний посібник / Г. М. Чепелюк, В. Г. Костогриз, С. В. Запорожець – Львів : 
«Магнолія 2006», 2018. – 296 с. 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 здобувачів, що навчаються за 
спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 
«Менеджмент», 081 «Право» і може бути використаний для навчання здобувачів 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. 

 
Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 39 наукових заходах із 

них 26 міжнародних. Результатом є публікація 66 наукових статей, із них 
12 закордоном, 130 тез доповіді, в тому числі 9 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. 

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: 
Засядько А.А., д.т.н., професор; Пантєлєєва Н.М., д.е.н., доцент; Гончаренко О.О., 
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). 
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Рис. 6 Динаміка показників наукової діяльності у відповідних навчальних періодах 

 

 

Рис. 7 Наукові публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях  
у розрахунку на 1 НПП Інституту у відповідних навчальних періодах 

 
 
У 2018/2019 н.р. здобувачами інституту взято участь у 79 наукових заходах, із них 

у 30 міжнародних; кількість учасників склала 714 осіб. Підготовлено і опубліковано 
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323 наукових праці, у тому числі 29 науково-пошукових роботи та 4 наукових статті 
(рис. 8). 

 
Рис. 8 Участь студентської молоді в наукових заходах у відповідних навчальних 

періодах 

Уперше здобувачі Інституту брали участь у: 
- Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт школярів та здобувачів до 28-ї 

річниці незалежності України “Новітня історія України: аналіз етапів 
становлення” (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро). Здобувач вищої 
освіти Колосова Віта з роботою на тему “Цифрові технології в системі 
інструментів деактивації тіньової економіки” стала переможцем, за що отримала 
Диплом І ступеня та грошову премію з напряму «Економіка»; 

- ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2018/2019 н.р. «Фінансова безпека» (ДВНЗ “Університет 
банківської справи”, м. Черкаси). Здобувач вищої освіти Куліш Ростислав з 
науковим дослідженням на тему “Фінансова безпека банку в умовах цифровізації 
економіки” став переможцем (Диплом I ступеня); 

- ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський 
національний аграрний університет, м. Миколаїв). Здобувач вищої освіти 
Ткаленко Оксана з науковим дослідженням на тему “ Страхування кіберризиків 
підприємств в умовах інтернету речей» (Диплом IІІ ступеня). 

- Всеукраїнському конкурсі студентських робіт «Перспективи України в умовах 
економічної глобалізації та переходу на шостий технологічний устрій» 
(HyperHost.UA , м. Вінниця). 

 
Традицією залишається участь здобувачів інституту в: 

- Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка - Бондар Жанна отримала Диплом ІІІ ступеня (Наказ 
Міністерства освіти і науки України № 418 від 01.04.2019); 

- Всеукраїнському конкурсі творчих та наукових робіт Генеральної прокуратури 
України «Х кроків прокурора до подолання корупції» - 1 місце регіональний тур; 
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- Конкурсі в рамках Стипендіальної програми «Завтра. UA»; 
- Всеукраїнському конкурсі бізнес планів підприємницької діяльності. 

Результати участі здобувачів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. надано в табл. 14. 

ТАБЛИЦЯ 14 

Результати участі здобувачів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. 

№ 
з/п 

Напрям, спеціальність 
Університетський 

тур 
Всеукраїнський 

тур 

1.  Страхування Диплом І ст. – 1; 
Диплом ІІ ст. – 1 

Диплом III ст. – 1  

2.  Маркетинг Диплом ІІ ст. – 1  

3.  Економіка сільського господарства та 
АПК 

Диплом ІІ ст. – 1  

4.  Право Диплом І ст. – 1  

5.  Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

Диплом І ст. – 1 
Диплом ІІ ст. – 1 

 

6.  Інженерія програмного забезпечення 
Вперше 

Диплом І ст. – 1  

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

сертифікат 

8.  Управління фінансово-економічною 
безпекою 

Диплом ІІ ст. – 1  

9.  Фінансова безпека  
Вперше 

Диплом І ст. – 1; 
Диплом ІІ ст. – 2 

Диплом І ст. – 1; 
сертифікат – 2 

10.  Цивільна безпека (безпека 
життєдіяльності) Вперше 

Диплом І ст. – 1  

11.  Фінанси і кредит Диплом ІІ ст. – 1  

12.  Облік і оподаткування Диплом ІІ ст. – 2  

13.  Менеджмент організації Диплом ІІ ст. – 1  

 
Упродовж навчального року в Інституті організовано та проведено:  
● Вперше на базі Черкаського інституту відбувся II  тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» - кількість 
учасників, які взяли участь – 16 здобувачів вищої освіти з 10 закладів вищої освіти. За 
результатами захисту і оцінювання конкурсних робіт, які отримали більшість балів, 
нагороджені: 3 здобувача вищої освіти (3 роботи) – дипломами І ступеня, 4 здобувача 
вищої освіти (4 роботи) – дипломами ІІ ступеня, 9 здобувачів вищої освіти (5 робіт) – 
дипломами ІІІ ступеня. Здобувачи-переможці також були нагороджені цінними 
подарунками (монографія Барановського О. І. «Філософія безпеки» у 2 т.; надані 
спонсором, а саме Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний 
банк», пам’ятної монети «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви 
України»). 

● XII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських 
систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» У роботі взяли участь 179 
представників із ряду вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів і банківських 
установ, зокрема з України (Київська, Львівська, Дніпропетровська, Хмельницька, 
Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська та 
Черкаська області) та зарубіжжя - Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Другий 
рік поспіль в рамках конференції проводиться панельна дискусія, цьогоріч її тема 
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«Розвиток фінансової інфраструктури цифрової економіки». Основними питаннями якої 
було обговорення Цифрових трансформацій в системі фінансового посередництва та 
Правове регулювання та облікове забезпечення цифрових активів; 

● ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та 
аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 
глобалізаційних процесів» – кількість учасників склала 182 особи, здобувачі вищої 
освіти, аспіранти, докторанти представники з 10 ВНЗ України; 

● Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаські правові 
читання» у роботі якої взяли участь 56 осіб з числа науково-педагогічних працівників і 
здобувачів. 

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

Інститут є відповідальним за видання електронного міжнародного науково- 
практичного журналу «Фінансовий простір» (Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/).  

Протягом 2018/2019 н.р. підготовлено та видано:  
- чергові номери міжнародного наукового журналу «Фінансовий простір»: 

● №3/2018 https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1803/wholetext.pdf 
● № 4/2018 https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1804/wholetext.pdf 

- матеріалів за результатами конференцій:  
● Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – 
Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 371 с. (Режим доступу : 
https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-
finansovykh-rynkiv-2018/); 

● Черкаські правові читання : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. 15 березня 2019 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської 
справи», 2019. – 114 с. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/cserkaski-pravovi-
chytannia-2019/); 

● Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та 
аспірантів, м. Черкаси, 11 квітня 2019 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». 
– Черкаси, 2019. – 431 c. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-
systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2019/). 

 
ТАБЛИЦЯ 15 

Організація основних наукових заходів у Черкаському інституті у 2018/2019 н.р. 

Назва заходу 
Місце і дата 
проведення 

XII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 
банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 
ринків»  

9 листопада 2018 р. 

Панельна дискусія «Розвиток фінансової інфраструктури 
цифрової економіки» в рамках XII Міжнародної науково-
практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових ринків»  

9 листопада 2018 р. 

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

грудень 2019 р. - 
січень 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаські 
правові читання» 

15 березня 2019 р. 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. за напрямом 
«Фінансова безпека» 

11 квітня 2019 р. 

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 11 квітня 2019 р. 
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та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

 

Конкурс проектів Спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення», у рамках ХVIII Всеукраїнської науково-
практичної конференції здобувачів та аспірантів «Фінансово-
кредитна система України в умовах інтеграційних і 
глобалізаційних процесів» 

11 квітня 2019 р. 

Фестиваль науки: 
- Інтелектуальний захід «Правовий брейн-ринг» (кафедра права 

та соціально-гуманітарних дисциплін); 
- Науковий семінар «Розвиток ринку фінансових послуг в 

умовах цифровізації» (кафедра фінансів та банківської 
справи); 

- Круглий стіл: «Актуальні питання кредитно-інвестиційної 
діяльності банків у сучасних умовах» (кафедра фінансів та 
банківської справи); 

- Круглий стіл: «Сучасні підходи до підбору персоналу» 
(кафедра менеджменту та інформаційних технологій); 

- Науковий семінар «Актуальні питання оформлення трудових 
відносин і обліку оплати праці» (кафедра обліку і 
оподаткування) 

- Науковий семінар «Облікова політика – основа обліку та 
інструмент оптимізації малого і середнього бізнесу» (кафедра 
обліку і оподаткування) 

13-16 травня 2019 р. 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 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;  

 підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом 
захисту 2 дисертаційних докторських робіт (Хуторна М.Е., Гончаренко О.О.); 
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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 2018/2019 н.р. 

Основні заходи виховної роботи Черкаського інституту, здійснених в 
2018/2019 н.р. надано в табл. 16.  

ТАБЛИЦЯ 16 

Основні заходи  навчально-виховної роботи Черкаського інституту 
в 2018/2019 н.р. 

1. Національно-патріотичне та інтелектуально-духовне виховання 
  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання   

  1.              Участь у урочистих заходах з нагоди Дня Державного 

Прапору України та 27 річниці незалежності України 

23.08.2018 р.   

  2.              Святкові урочистості  з нагоди Дня знань 03.09.2018 р.   

  3.              Перша лекція до дня Знань  «Україна - суверенна 

демократична держава» 

03.09.2018 р.   

  4.              Знайомство з першокурсниками, організовано спільну гру в 

«Мафія», адаптовану під інститут 

06.09.2018 р.   

  5.              Організація та участь у міській студентській вечірці  

Studparty 2018 

13.09.2018 р.   

  6.              Організація та проведення профорієнтаційних заходів:     

6.1 

  

Участь у заходах святкування з нагоди  732 річниці з дня 

заснування міста Черкаси: 

- участь у просторі молодіжних активностей «Мрію бути 

профі»; 

- участь у розважальному квесті «Знай рідне місто краще» 

15.09.2018 р.   

6.2 

  

Укладання договору про співпрацю з НВК «Ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» (м. Сміла) 

20.06.2018   

6.3 Проведений семінар-консультація  для випускників шкіл та 22.09.2018 р.   



28 
 

їх батьків «Як не «пролетіти» на бюджет з 190 балами» 

6.4 Участь у Всеукраїнському освітньому ярмарку «Ярмарок 

спеціальностей», який проходив на базі Виставкового 

комплексу «AGROEXPO»,  м. Кропивницький 

27.09.2018 р.   

6.5 Проведений семінар-консультація  для випускників шкіл та 

їх батьків «Як не «пролетіти» на бюджет з 190 балами» 

20.10.2018 р.   

6.6 Проведений семінар-консультація  для випускників шкіл та 

їх батьків «Як не «пролетіти» на бюджет з 190 балами» 

24.11.2018 р.   

6.7 Профорієнтаційні заходи для учнів 9 класу школи №28 м. 

Черкаси  «Чи знаєш ти свої права» 

12.12.2018 р.   

6.8 Проведений семінар-консультація  для випускників шкіл та 

їх батьків «Вступ 2019. Бюджет – це реально» 

14.03.2019   

6.9 «Брейн ринг для економістів» для здобувачів Черкаського 

політехнічного технікуму 

27.10.2018 р.   

6.10 Проведено Другий регіональний турнір з фінансової 

грамотності у Черкаській області 

27.10.2018 р.   

6.11 Лекція-бесіда «Страхування у нашому житті» для учнів 10 

класу гімназії №9 

27.02.2019   

6.12 Проведено практичне заняття на тему: «Страхування  і 

фінансовий захист. Форми страхування. Особисте та 

майнове страхування» на обласному семінарі-практикумі 

для методистів економіки: «Впровадження наскрізної лінії 

«Підприємливість та Фінансова грамотність» у курсах 

предметів природничого циклу» 

13.03.2019   

6.13 Фінансово-економічна гра «Cash flow» для здобувачів 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

19.03.2019   

6.14 Інтерактивне заняття «Кібер захист електронних платежів» 

для здобувачів спеціальності «Інженерія програмного 

забезпечення» 

19.03.2019   

6.15 «Accountent – робочі будні бухгалтера на підприємстві» для 

здобувачів спеціальності «Облік і оподаткування» 

20.03.2019   

6.16 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 10 класу школи 

№18 

22.03.2019   

6.17 Фінансово-економічна гра «Cash flow»  для учнів 10 класу 

школи №18 

22.03.2019   

6.18 Лекція-бесіда «Страхування у нашому житті» для учнів 11 

класу школи №3 

22.03.2019   

6.19 Зустріч з Віктором Пинзеником. Лекція на тему: «Перешкоди 26.03.2019   
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економічному зростанню». 

6.20 Практичне заняття: «Страхування  і фінансовий захист. 

Форми страхування. Особисте та майнове страхування» 

для вчителів економічної географії та економіки 

26.03.2019   

6.21 Гра-симулятор «Ринок» для здобувачів спеціальності 

«Менеджмент» 

28.03.2019   

6.22 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 11 класу 

Золотоніської спеціалізованої школи № 1 та Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5  

28.03.2019   

6.23 Фінансово-економічна гра «Щурячі перегони» для учнів 11 

класу  Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 

28.03.2019   

6.24 Тиждень надання безоплатної правової допомоги у сфері 

фінансових відносин від здобувачів спеціальності «Право» 

25.03-29.03.2019   

6.25 Гра-симулятор «Заощадження» для учнів 9-11 класів 
Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.А. Куниці 
Драбівської районної ради 

04.04.2019   

6.26 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 11 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

09.04.2019   

6.27 Фінансово-економічна гра «Щурячі перегони» для учнів 11 

класу  Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

09.04.2019   

6.28 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 10 класу 

Черкаської приватної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Софія» 

12.04.2019   

6.29 Фінансово-економічна гра «Щурячі перегони» для учнів 11 

класу  Черкаської приватної спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів «Софія» 

12.04.2019   

6.30 Проведений семінар-консультація  для учнів 11-М класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 та їх 

батьків «Вступ 2019. Бюджет – це реально» 

23.04.2019   

6.31 Проведений семінар-консультація  для учнів 11 класів та їх 

батьків «Вступ 2019. Бюджет – це реально» 

25.05.2019   

7.    Участь у Франківських читаннях 28-30.10. 2018 р.   

8.    Святкування Хеловіну 01.11.2018 р.   

9.    Святкові урочистості з нагоди відзначення Дня студента 15.11.2018 р.   

10.                         Святковий вечір «Таланти твої першокурснику» 15.11.2018 р.   

11.                         Участь у міських заходах у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932 – 1933 років в Україні – геноциду 

Українського народу 

24.11.2018 р.   
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12.                         Лекція-бесіда для здобувачів  протоієрея Андрія 

Шимановича «Церква в освітньому просторі»  у рамках 

проведення студентами Університету банківської справи 

«ХІІІ Аукціону надій»  

13.12.2018 р.  

13.                         Участь у міських заходах з нагоди відзначення Дня 

Соборності України 

22.01.2019 р.   

14.                         Урочистості з нагоди випуску магістрів 2019 року 01.02.2019 р.   

15.                         Урочистості з нагоди випуску бакалаврів 2019 року липень 2019 р.   

16.                         Участь у міських заходах щодо вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

20.02.2019 р.   

17.                         Участь у флешмобі «Шевченко єднає молодь», де об'єднані 

навчальні заклади Черкас і області аби вшанувати пам'ять 

великого Кобзаря, знявши спільне відео 

09.03.2019 р.   

18.                         Гостьова лекція в режимі відеоконференцзв’язку з Кейт 

Щегловою «Фінтех як соціальний тренд» 

13.03.2019 р.   

19.                         Організація та проведення Шевченківських  читань з нагоди 

205 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 

19-21.03.2019 р.   

20.    Долучилися до участі в публічній презентації для освітян 

«Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей, а 

також інформаційних ресурсів Представництва ЄС» 

26.03.2019 р.   

21.                         Участь у дискусійному клубі Університету банківської справи 

«Боргова політика України: проблеми та перспективи 

розвитку» 

27.03.2019 р.   

22.                         Організація зустрічей з роботодавцями:     

22.1 Зустріч з представниками Укргазбанку «ЕКО-БАНКІНГ для 

фізичних осіб від АБ «УКРГАЗБАНК» 

    

22.2 Зустріч з СЕО (керівником) ІТ компанії “Everlabs Inc.” Пасько 

Олегом Михайловичем . Гостьова лекція «Передові ІТ 

технології» 

24.11.2018 р.   

22.3 Здобувачі відвідали виробництво ТОВ «Групи Венето» 05.02.2019 р.   

22.4 Організовано зустріч здобувачів з роботодавцем ПрАТ 

«Миронівський хлібопродукт» 

07.12.2019 р.   

22.5 Участь у інтерактиві від Черкаського відділення ПАТ 

«Ощадбанк» Інноваційні проекти у сфері електронної 

комерції 

19.03.2019   

22.6 Workshop «Інноваційні проекти у сфері електронної комерції 

сучасного банку» від керуючої відділення ПУМБ м. Черкаси 

05.04.2019 р.   
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Іллєнко Л.Д. 

22.7 Здобувачі І курсу відвідали виробництво швейної фабрики 

«Вайсе стиль» 

09.04.2019 р.   

22.8 Участь у кейсі від Deloitte Ukraine 19.04.2019 р.   

22.9 Участь у IT Career Day 22.05.2019 р.   

22.10 Участь у заходах Дня кар’єри ЄС 23.05.2019 р.   

22.11 Участь у workshop від Forward bank з приводу 

працевлаштування 

30.05.2019 р, 

  

  

22.12 Участь у workshop від Forward bank «Побудуй  свою кар’єру 

з нами» 

05.06.2019 р.   

22.13 Участь у GeekTalks від Валерії Іонан: Маркетинг-стратегія 

для МСБ 

15.03.2019   

23.                         Участь у конкурсі відеороликів до Global money week 2019 

від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб( подано на 

конкурс 2 відеоролики) 

15.03.2019   

24.                         Організація зустрічей випускників:     

24.1 Організовано зустріч випускників 1978 року випуску 18.08.2018 р.   

24.2 Організовано зустріч випускників 1978 року випуску 01.09.2018 р.   

24.3 Meet up «Абітурієнт. Студент. Випускник»: 

- workshop “MOZGI”; 

- Memory квест 

25.05.2019   

24.4 Організовано зустріч випускників 1999 року випуску 25.05.2019   

24.5 Організовано зустріч випускників 1989 року випуску 01.06.2019   

  

2. Громадсько-правове виховання 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

25.              На базі Черкаського інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» відбувся VIII Форум молодих правників 

Черкащини у ході проведення Тижня права в Черкаській 

області з нагоди відзначення Дня юриста.  

03.10.2018 р. 

26.             Відзначення Дня працівників освіти 05.10.2018 р. 

27.             Святкові урочистості з нагоди дня Юриста 08.10.2018 р. 
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28.             Участь у  акції «Walk for Freedom - Хода за свободу» з 

нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, 

яка проходила 18 жовтня на Соборній площі міста.  

18.10.2018 р. 

29.             Участь у національному марафоні «Роль громадян у 

політичних реформах» в межах проекту «Активна Громада: 

право вибору» 

18.10.2018 р. 

30.             Cтуденти-правники Черкаського інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» відвідали Центр надання 

адміністративних послуг у м.Черкаси.  

27.11.2018 р. 

31.             Участь у роботі просвітницького проекту «Школа 

лідерства» 

28.11.2018 р. 

32.             Участь у Форумі «Досягаємо цілей сталого розвитку ООН в 

Черкаській області разом» 

29.11.2018 р. 

33.             Гостьова лекція в режимі відеоконференцзв’язку з 

професором Джеймсом Небусом «Нові закони 

міжнародного оподаткування» 

06.12.2018 р. 

34.             Гостьова лекція в режимі відеоконференцзв’язку з Крісом 

Скінером 

07.12.2018 р. 

35.             Заходи в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права:   

35.1 Участь у студентській олімпіаді з теорії та історії держави 

та права, що проводилася серед здобувачів вищих 

навчальних закладів м. Черкаси на базі Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

(Студентка І курсу Черкаського інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» групи БП-118 Ірина 

Кравець посіла ІІІ місце) 

05.12.20018 р. 

35.2 Зустріч здобувачів-правників з працівниками патрульної 

поліції міста Черкаси 

11.12.2018 р. 

35.3 Здобувачі інституту відвідали Головне територіальне 

управління юстиції у Черкаській області  

12.12.2018 р. 

36.                         Участь у інформативному форумі на «Твоя можливість 

бути почутим», організатором якого виступала Черкаська 

молодіжна рада 

12.12.2018 р. 

37.                         В рамках проведення Тижня безпеки в школах було 

проведено студентами-правниками ЧННІ бесіду з учнями 

5-9 класів Черкаської ЗОШ №2 на тему «Булінг серед 

молоді». Для учнів 11 класів була доведена 

профорієнтаційна інформація про навчання у ЧННІ. 

5.02-11.02.2019 р. 

38.                         Екскурсія до Господарського суду Черкаської області 12.03.2019 
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39.                         Організація  спільного семінару Головного територіального 

управління юстиції у Черкаській області та ЧННІ  

«Актуальні питання безоплатної правової допомоги для 

громадян: теорія, практика, досвід» 

13.03.2019 

40.                         Організовано та проведено «Правовий брейн ринг» серед 

вузів м. Черкаси 

14.05.2019 

  

4. Моральне виховання 

  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

41.             Взяли участь у перегляді прем'єри фільму «Чорний козак» 17.10.2018 р. 

42.             Були присутні на виступі Ніка Вуйчича «Життя без 

обмежень». 

28.10.2018 р. 

43.             Участь в акції «LOTS OF SOCKS» у   Всесвітній день людей 

з синдромом Дауна 

21.03.2019 

44.             Участь у фестивалі «Summer challenge 2019», 

волонтерська діяльність 

  

45.             Участь у «ХІІІ Аукціону надій»  20.12.2019 

  

5. Екологічне виховання 

  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

46.             Участь у інтерактивних заходах щодо проведення 

Європейського тижня  сталої енергетики «Зелений 

менеджер» 

07.06.2019 

  

6. Естетичне виховання 

  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

47.             Відвідали творчий вечір «Стоїть душа перед порогом» з 

нагоди святкування 70-річного ювілею черкаської поетеси 

Людмили Тараненко 

11.10.2018 

48.             Зустріч з українським письменником Максом Кідруком, 

презентація роману «Де немає Бога» 

06.11.2018 р. 

49.             Зустріч з українським письменником Володимиром 

Яворівським 

06.12.2018 р. 

50.             Долучилися до  літературно-мистецького вечора  з нагоди 

84-ої річниці від дня народження Василя Симоненка 

10.01.2019 р. 
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51.             Участь у Фінальному етапі ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

02.02.2019 р. 

52.             Перегляд  концерту у Черкаській обласній філармонії до 205 

річниці від дня народження Тараса Шевченка  «До мене 

сьогодні посміхнувся Тарас»  

11.03.2019 

53.             Святкування Всесвітнього дня вишиванки  16.05.2019 

  

7. Фізичне виховання 

  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

54.             Відзначення Міжнародного дня студентського спорту: 

1. Проведення загальноінститутської руханки; 

2. Спортивні змагання: 

1)   «Тунельбол» (рухлива гра) 

2)   Туртехніка (навісна переправа, та переправа по 

паралельним мотузкам) 

3)   «Футбол» (удари по воротам з центра поля) 

4)   «Баскетбол»(штрафні кидки в кошик) 

5)   «Скакалка» (командні стрибки через довгу скакалку) 

6)   «Підтягування» (на високій перекладині) 

20.09.2018 р. 

55.             Козацький турнір з  настільного тенісу серед здобувачів 

інституту та працівників інституту в рамках святкування Дня 

українського козацтва 

11.10.2018 р. 

56.             Козацькі змагання з  волейболу серед здобувачів інституту 

та працівників інституту в рамках святкування Дня 

українського козацтва 

16.10.2018 р. 

57.             Змагання з легкоатлетичного кросу за програмою XVI 

Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти 

19.10.2018 

58.             Участь у  змаганнях з волейболу в рамках програми 

проведення XVI Універсіади Черкаської області серед ВНЗ 

ІІІ-ІV рівня акредитації, Уманський державний педагогічний 

університет ім. П.Г. Тичини 

26.10.2018 р. 

59.             Участь у змаганнях з  фут-залу за програмою XVІ 

Універсіади Черкаської області серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації, Черкаський державний технологічний 

університет, м. Черкаси 

21.11.2018 р. 

60.             Участь у весняному Кубку з фут-залу серед ВНЗ м. Черкаси 

(ІV місце) 

11.03 -21.03.2019 

61.             Товариська зустріч «ЧННІ ДВНЗ «УБС» – Бізнес-коледж» з 

волейболу, дівчата 

18.03.2019 
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62.             Товариська зустріч «ЧННІ ДВНЗ «УБС» – Бізнес-коледж» з 

волейболу, дівчата 

20.03.2019 

63.             Товариська зустріч «ЧННІ ДВНЗ «УБС» – Бізнес-коледж» з 

баскетболу, хлопці 

20.03.2019 

64.             Товариська зустріч «ЧННІ ДВНЗ «УБС» – Бізнес-коледж» з 

волейболу, дівчата 

25.03.2019 

65.             Участь у чемпіонаті області з волейболу (дівчата) за 

програмою XVII Універсіади серед ВНЗ ІІІ-IV рівня 

акредитації (V місце) 

28.03.2019 

66.             Участь у чемпіонаті області з дзюдо (особиста першість) 

Третяк Сергій БІ-117 (IV місце) 

06.04.2019 

67.             Товариська зустріч «ЧННІ-Бізнес-коледж» фут-зал, хлопці 15.04.2019 

68.             Організовано похід в ліс для першокурсників 13.05.2019 

69.             Участь у змаганнях з шахів серед жінок за програмою XVII 

Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти 

типу: університети, інститути, академії у 2019 році  (ІІІ місце 

Смаглій Лілія) 

23.05.2019 

70.             Участь у командних змаганнях з шахів за програмою XVII 

Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти 

типу: університети, інститути, академії у 2019 році  (ІV 

місце) 

23.05.2019 

  

8. Трудове виховання 

  

№ з/п Зміст роботи Термін виконання 

71.            Весняна толока (прибирання території інституту, саджання 

троянд на клумбах) 

24.05.2019 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 н.р. з виховної роботи 
 удосконалення та модернізація основних напрямків виховної роботи задля 

розвитку комплексної системи виховання здобувачів вищої освіти, яка відповідає 
за змістом, формам і методам вимогам державної політики в галузі освіти і 
виховання молоді; 

 розвиток органів студентського самоврядування, підвищення ролі студентських 
колективів у навчальному процесі та громадської діяльності інституту, організація 
навчання студентського активу, підтримка студентських ініціатив і залучення 
майбутніх фахівців до різних форм соціально-значимої діяльності; 
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МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ 

Міжнародна діяльність – важливий напрям, який дозволяє реалізувати принцип 
академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу, впровадити кращі зарубіжні 
практики в організацію 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. 

Протягом навчального року здобувачі вищої освіти брали участь у програмі 
академічної мобільності, а саме в семестровому навчанні в Львівському інституті та 
Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», за 
програмою Еразмус+ семестрове навчання в Познанському політехнічному університеті 
(м. Познань, Республіка Польща), проходили стажування  в Університеті прикладних 
наук при Федеральному банку Німеччини (м. Гахенбург), Регіональному відділенні 
банку РКО  Bank Polski SA (м. Люблін, Республіка Польща) – загалом 6 осіб. 

Доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій брав участь у 
програмі академічної мобільності Еразмус+ в Краківському економічному університету 
(Республіка Польща) з метою розширення компетенцій, умінь і навичок викладання 
економічних дисциплін іноземною мовою. 

Керівництво Черкаського інституту і завідувачі кафедр постійно вивчають досвід 
провідних закордонних і вітчизняних закладів вищої освіти стосовно впровадження 
інноваційних освітніх програм, розробки навчальних курсів, що мають масовий характер 
і розміщуються на відкритих міжнародних освітніх платформах. 

Поряд з вивченням зарубіжного досвіду, представники Черкаського інституту 
брали участь у бізнес-форумі «OPEN BIZ» – ключовому бізнес-івенті у Черкаському 
регіоні, де мали можливість пройти 9 годин навчання і нетворкінгу від 12 спікерів-
практиків, вислухати  5 мотивуючих виступів з метою вивчення практики та запитів 
підприємництва регіону, налагодження партнерства з ними,  розвиток власних 
професійних компетенцій, зокрема: «Інструменти побудови зрілої команди. В чому суть 
роботи управлінця?», «Як заявити про свій бізнес в YouTube», «Голос лідера», «Must 
Have Finance», «Для бренду немає кордонів!», «Франчайзинг як найбільш ефективний 
інструмент масштабування бізнесу», «Теорія і практика управління змінами», «Бізнес-
кейс UKRAVIT», «Ефективна комунікація в бізнесі та в житті», «Лідерство в кризових 
ситуаціях. На прикладі стартапу Kidslox», «Чому бізнесу потрібна стратегія?». 

В рамках міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація 
фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки», яка проводилась на базу 
Одеського національного економічного університету, вивчено досвід розробки освітньої 
програми «Цифровий банкінг», що розроблено кафедрою банківської справи КНЕУ, а 
також модернізації навчальних планів за рахунок введення нових дисциплін в напряму 
цифрової економіки Сумського державного університету, Тернопільського 
національного економічного університету, Одеського національного економічного 
університету. 
 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 н.р. з міжнародної діяльності 
 забезпечити участь викладачів інституту у міжнародних освітніх і наукових 

заходах, у т.ч. вузів-іноземних партнерів; 
 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; 
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 забезпечити друкування не менше однієї статті в іноземних виданнях протягом 
навчального року для кожного НПП, що передбачити в індивідуальних планах 
викладачів на 2019-2020 н.р.; 

 активізувати участь науково-педагогічних працівників у міжнародних науково-
освітніх проектах за кошти грантових установ. Підготувати не менш однієї 
індивідуальної або колективної заявки від кафедри для участі в грантових 
програмах; 

 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. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 

 
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 2018/2019 н.р. науково-педагогічними працівниками Черкаського 
інституту було проведено багато заходів профорієнтаційної роботи (табл. 17). 

ТАБЛИЦЯ 17 

Профорієнтаційні заходи Черкаського інституту в 2018/2019 н.р. 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

проведення 
Учасники 

 
1 

Поширення профорієнтаційної 
інформації серед здобувачів 
технікумів і коледжів 

вересень 
2018 р. 

Черкаський політехнічний технікум 

Кропивницький будівельний 
коледж 

Кропивницький коледж механізації 
сільського господарства 

Кропивницький коледж статистики 
НАБУ 

Кіровоградський комерційний 
технікум 

2 Участь у заходах святкування з 

нагоди  732 річниці з дня 

заснування міста Черкаси: 

- участь у просторі молодіжних 

активностей «Мрію бути профі»; 

15.09.2018 р. учні, здобувачі навчальних 
закладів м. Черкаси 

3 Профорієнтаційна робота на 

батьківських зборах 

вересень 2019 батьки учнів 11 класів Фізико-
математичного ліцею, Черкаської 
гімназії №9 
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4 Проведений семінар-консультація  

для випускників шкіл та їх батьків 

«Як не «пролетіти» на бюджет з 

190 балами» 

22.09.2018 р. учні  11 класів  та їх батьки 

5 Участь у Всеукраїнському 

освітньому ярмарку «Ярмарок 

спеціальностей», який проходив 

на базі Виставкового комплексу 

«AGROEXPO»,  м. Кропивницький 

27.09.2018 р. учні, здобувачі навчальних 
закладів м. Кропивницький 

6 Проведений семінар-консультація  

для випускників шкіл та їх батьків 

«Як не «пролетіти» на бюджет з 

190 балами» 

20.10.2018 р. учні  11 класів  та їх батьки 

8 Work shop «Фінансове 

шахрайство у інтернет-банкінгу»  

17.10.2018 р. учні Черкаської загальноосвітньої 

школи №29 

9 Ділова гра «Money doesn`t grow 

on trees»  

17.10.2018 р. учні Черкаської загальноосвітньої 

школи №2 

10 Accountent – робочі будні 

бухгалтера на підприємстві  

19.10.2018 р. учні Черкаської загальноосвітньої 

школи №22 

11 Фінансовий квест «Вмію 

зберігати»  

19.10.2018 р. учні Черкаської загальноосвітньої 

школи №15 

12 Гра-симулятор «Ринок»  23.10.2018 р. учні Черкаської гімназії №9 

13 Ділова гра «Money doesn`t grow 

on trees»   

23.10.2018 р. учні Черкаської  спеціалізованої 

школи №3 

14 Бліц-гра  «Будь фінансово 

грамотним!»  

24.10.2018 р. учні Черкаської  спеціалізованої 

школи №3 

15 Лекція «Сучасні технології в 

менеджменті» 

24.10.2018 р. учні Черкаської гімназії №9 

16 Ділова гра «Money doesn`t grow 

on trees»  

24.10.2018 р. учні Черкаської гімназії №9 

17 Work shop «Фінансове 

шахрайство у інтернет-банкінгу»  

24.10.2018 р. учні Черкаської  спеціалізованої 

школи №3 

18 Ділова  гра «Створи власну 

справу»  

24.10.2018 р. учні Черкаської  спеціалізованої 

школи №28 

19 «Брейн ринг для економістів»  27.10.2018 р. здобувачі Черкаського 

політехнічного технікуму 

20 Проведено Другий регіональний 

турнір з фінансової грамотності у 

27.10.2018 р. учні  шкіл Черкаської області 
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Черкаській області 

21 Проведений семінар-

консультація  для випускників 

шкіл та їх батьків «Як не 

«пролетіти» на бюджет з 190 

балами» 

24.11.2018 р. учні 11 класів та їх батьки 

22 Профорієнтаційні заходи «Чи 

знаєш ти свої права» 

12.12.2018 р. учні 9 класу школи №28 м. 

Черкаси   

23 бесіда на тему «Булінг серед 

молоді».  

5-7, 11.02 2019 

р. 

учні Черкаської ЗОШ №2 

24 Проведений семінар-

консультація  для випускників 

шкіл та їх батьків «Вступ 2019. 

Бюджет – це реально» 

14.03.2019 учні 11 класів та їх батьки 

25 Лекція-бесіда «Страхування у 

нашому житті»  

27.02.2019 учні 10 класу гімназії №9 

26 Проведено практичне заняття на 

тему: «Страхування  і 

фінансовий захист. Форми 

страхування. Особисте та 

майнове страхування» на 

обласному семінарі-практикумі: 

Впровадження наскрізної лінії 

«Підприємливість та Фінансова 

грамотність» у курсах предметів 

природничого циклу» 

13.03.2019 методисти з економіки 

27 Фінансова гра «Життєвий 

капітал»  

22.03.2019 учні 10 класу школи №18 

28 Фінансово-економічна гра «Cash 

flow»   

22.03.2019 учні 10 класу школи №18 

29 Лекція-бесіда «Страхування у 

нашому житті»  

22.03.2019 учні 11 класу школи №3 

30 Практичне заняття: 

«Страхування  і фінансовий 

захист. Форми страхування. 

Особисте та майнове 

страхування»  

26.03.2019 вчителі економічної географії та 

економіки 

31 Фінансова гра «Життєвий 

капітал»  

28.03.2019 учні 11 класу Золотоніської 

спеціалізованої школи № 1 та 

Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5  
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32 Фінансово-економічна гра 

«Щурячі перегони»  

28.03.2019 учні 11 класу  Золотоніської 

гімназії ім. С.Д. Скляренка 

33 Організація та проведення 

Шевченківських  читань з нагоди 

205 річниці від дня народження 

Т.Г. Шевченка 

19-21.03.2019 учні Фізико-математичного ліцею, 
Черкаської ЗОШ №2 

34 Гра-симулятор «Заощадження»  04.04.2019 учні 9-11 класів Великохутірської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.А. Куниці 
Драбівської районної ради 

35 Фінансова гра «Життєвий 

капітал»  

09.04.2019 учні 11 класу Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 

36 Фінансово-економічна гра 

«Щурячі перегони»  

09.04.2019 учні 11 класу  Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 

37 Фінансова гра «Життєвий 

капітал»  

12.04.2019 учні 10 класу Черкаської 

приватної спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів «Софія» 

38 Фінансово-економічна гра 

«Щурячі перегони»  

12.04.2019 учні 10 класу Черкаської 

приватної спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів «Софія» 

39 Проведений семінар-

консультація  «Вступ 2019. 

Бюджет – це реально» 

23.04.2019 учні 11-М класу Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №17 та їх батьки 

40 Організовано та проведено 

«Правовий брейн ринг» серед 

вузів м. Черкаси 

14.05.2019 здобувачі  вузів м. Черкаси 

41 Проведений семінар-

консультація  для учнів 11 класів 

та їх батьків «Вступ 2019. 

Бюджет – це реально» 

25.05.2019 учні шкіл  та їх батьки 

 

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

Так, у жовтні 2018 р. на базі Черкаського інституту проходив Другий регіональний 
турнір з фінансової грамотності у Черкаській області, організовувати та проводити який 
активно допомагали здобувачі інституту. Метою Турніру було виявлення обдарованої та 
талановитої учнівської молоді в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи 
щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» і залучення науковців, здобувачів та 
аспірантів вузів до роботи із старшокласниками.  

У турнірі взяло участь 12 команд із закладів загальної середньої освіти області. 
Організаторами турніру були Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської 

справи» і КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
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працівників Черкаської обласної ради». Спонсорську допомогу для проведення турніру 
надали АБ  «Укргазбанк»,АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та IT компанія 
«Mile Step. Членами журі були представники банків, викладачі інституту та вчителі шкіл.  

За результатами турнірних боїв переможцями стали: 
1 місце – команда «ZOLO» Золотоніської спеціалізованої школи №1 (тренер  

Кодак Н.І.); 
2 місце – команда «Максимум» Городищенського економічного ліцею  (тренер 

Сотникова С.А.); 
2 місце – команда «КаЛі» Смілянського НВК-ліцею «Лідер» (тренер Битько Ю.В.); 
3 місце – команда «Профі-флеш» Чигиринського НВК-ЗОШ №3 (тренер Федченко 

Ю.А.); 
3 місце – команда «Колекторська компанія» Худяківської ЗОШ імені Брика (тренер 

Педан Н.В.); 
3 місце – збірна команда «ЗОЛОЛІГА» Золотоніської  гімназії імені Скляренка та 

ЗОШ №5  (тренер Заєць С.І.). 
Черкаський інститут протягом жовтня 2018 р. провів 14 заходів з фінансової 

грамотності та тижня ощадності, до яких було залучено 307 учнів з  11 шкіл м. Черкаси.  
Реалізація заходів профорієнтаційної роботи неможлива без участі волонтерів з 

числа здобувачів інституту, що потребує організації відповідних тренінгів. Крім того, 
Черкаський інститут провів і заходи в рамках тижня Global Money Week (табл. 18). 

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 
2019 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. 

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

ТАБЛИЦЯ 18 
Заходи з фінансової грамотності Черкаського інституту в 2018/2019 н.р.  

у рамках тижня Global Money Week 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Термін 

проведення 
Учасники 

1 Лекція-бесіда «Страхування у нашому житті» для 

учнів 10 класу гімназії №9 

27.02.2019 учні 

2 Проведено практичне заняття на тему: 

«Страхування  і фінансовий захист. Форми 

страхування. Особисте та майнове страхування» 

на обласному семінарі-практикумі для методистів 

економіки: «Впровадження наскрізної лінії 

«Підприємливість та Фінансова грамотність» у 

курсах предметів природничого циклу» 

13.03.2019 методисти з 
економіки 

3 Участь у GeekTalks від Валерії Іонан: Маркетинг-

стратегія для МСБ 

15.03.2019 здобувачі 

4 Участь у конкурсі відеороликів до Global money 

week 2019 від Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб( подано на конкурс 2 відеоролики) 

15.03.2019 здобувачі 
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5 Фінансово-економічна гра «Cash flow» для 

здобувачів спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

19.03.2019 здобувачі 

6 Інтерактивне заняття «Кібер захист електронних 

платежів» для здобувачів спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» 

19.03.2019 здобувачі 

7 Участь у інтерактиві від Черкаського відділення 

ПАТ «Ощадбанк» Інноваційні проекти у сфері 

електронної комерції 

19.03.2019 здобувачі 

8 «Accountent – робочі будні бухгалтера на 

підприємстві» для здобувачів спеціальності «Облік 

і оподаткування» 

20.03.2019 здобувачі 

9 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 10 

класу школи №18 

22.03.2019 учні 

10 Фінансово-економічна гра «Cash flow»  для учнів 10 

класу школи №18 

22.03.2019 учні 

11 Лекція-бесіда «Страхування у нашому житті» для 

учнів 11 класу школи №3 

22.03.2019 учні 

12 Зустріч з Віктором Пинзеником. Лекція на тему: 

«Перешкоди економічному зростанню». 

26.03.2019 здобувачі, 
викладачі, 
вчителі шкіл 

13 Практичне заняття: «Страхування  і фінансовий 

захист. Форми страхування. Особисте та майнове 

страхування» для вчителів економічної географії та 

економіки 

26.03.2019 вчителі 
економічної 
 географії та 
економіки 

14 Гра-симулятор «Ринок» для здобувачів 

спеціальності «Менеджмент» 

28.03.2019 здобувачі 

15 Фінансова гра «Життєвий капітал» для учнів 11 

класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 та 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5  

28.03.2019 учні 

16 Фінансово-економічна гра «Щурячі перегони» для 

учнів 11 класу  Золотоніської гімназії ім. С.Д. 

Скляренка 

28.03.2019 учні 

17 Тиждень надання безоплатної правової допомоги у 

сфері фінансових відносин від здобувачів 

спеціальності «Право» 

25.03-

29.03.2019 

здобувачі 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 н.р. з профорієнтаційної роботи та фінансової грамотності  
 оптимізація профорієнтаційних заходів з метою посилення їх результативності та 

апробація нових підходів; 
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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 218,3 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 - 343 одиниць, з них безпосередньо задіяно в 
навчальному процесі 174 одиниць; ноутбуків - 24, з яких в освітньому  процесі 
використовується - 24, 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. 

Основними результатами роботи лабораторії ІТ протягом звітного періоду були: 
❏ надання технічної підтримки під час проведення освітніх, наукових і культурно-

просвітницьких заходів; 
❏ управління правами доступу користувачів корпоративної мережі; 
❏ виконання регламентних робіт щодо функціонування ІСПРО, впровадження 

нових функцій і підсистем; 
❏ забезпечення технічної підтримки проведення занять у навчальних комп’ютерних 

аудиторіях; 
❏ підтримка працездатності серверного та мережевого обладнання, технічних 

засобів навчання, ПЕОМ та програмного забезпечення Інституту; 
❏ забезпечення працездатності систем дистанційного навчання MOODLE і 

ПРОМЕТЕЙ: введення тестів; створення курсів; форумів; доступу викладачів, 
здобувачів до електронного навчального ресурсу; 

❏ підтримка доступу інституту до мережі ІНТЕРНЕТ; 
❏ оперативне оновлення інформації на сторінках сайту Інституту за напрямами 
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діяльності та створення нових рубрикацій щодо проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Фінансова безпека” та 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Фінансова 
безпека”; 

❏ технічне забезпечення працездатності сайту інституту; 
❏ технічне забезпечення працездатності сайту наукового журналу “Фінансовий 

простір”, переведення його на нову платформу; 
❏ підтримка працездатності цифрової телефонної станції "МЕРІДІАН"; 
❏ забезпечення проведення заходів в режимі відеоконференцій, фото, відео 

зйомка заходів. 
 
Керівництво інституту приділяє увагу до питань соціальної підтримки працівників і 

здобувачів вищої освіти (табл. 19). 
ТАБЛИЦЯ 19 

Соціальна підтримка працівників і здобувачів вищої освіти  
шляхом надання матеріальної допомоги та соціальних виплат у 2018/2019 н.р. 

Вид виплати 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

Разова премія студентам 0,00  0,00 

Стипендія сиротам з опікою 47200,00  47200,00 

Стипендія сиротам на ПДЗ 80240,00  80240,00 

Соціальна стипендія 154580,00  154580,00 

Компенсація харчування сиротам 69730,00  69730,00 

Грошова допомога на придбання одягу 
сиротам 

2210,00  2210,00 

Щорічна матеріальна допомога сиротам 544,00  544,00 

Грошова допомога на придбання літератури 
сиротам 

28320,00  28320,00 

Разова премія працівникам 112180,12 27073,64 139253,76 

Допомога на оздоровлення НПП 0,00 0,00 0,00 

Індексація заробітної плати 3119,22 9366,60 12485,82 

Разом (грн) 498123,34 36440,24 534563,58 

 
Лабораторією ІТ, адміністративно-господарським відділом і відділом 

бухгалтерського обліку та економічної роботи за звітній період проведені заходи щодо 
зменшення видатків інституту, забезпечення ефективного використання площ і 
приміщень, у т.ч. шляхом здачі в аренду, дотримання режиму самоокупності 
гуртожитків. 

Інформаційне забезпечення. Наукова бібліотека Черкаського інституту є однією 
із найповніше укомплектованих для потреб навчання серед бібліотек вищих навчальних 
закладів м. Черкаси, загальний бібліотечний фонд - 70317 прим., у т. ч. – основний 
книжковий фонд нараховує 57264 примірників книг, фонд періодики – 10120 
примірників, колекція авторефератів дисертацій - 335 примірників, брошурний фонд - 
702  примірники,  електронних носіїв із записами - 865, мережних - 1029. 

Загальна кількість користувачів бібліотеки становить 638 осіб.  
У бібліотеці створено локальну комп'ютерну мережу, що налічує 20 ПК, 

підключених до загальноінститутської мережі з виходом в Інтернет і зоною Wi-Fi, 
користувачам бібліотеки надано доступ до бази даних Scopus. 
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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 01.07.2019 року становить 
90670 бібліографічних записів: книг – 14607 і періодичних видань – 76063. 

Важливим електронним ресурсом є Інституційний репозитарій. Наповнення 
репозитарію Черкаського інституту – 445 наукових публікацій: автореферати дисертацій 
- 20;  монографії, розділи монографій - 3; навчальні посібники та підручники - 10; 
наукові статті - 402; тези доповідей - 4;  збірники конференцій - 5. Представлено авторів 
- 63. 

Протягом навчального року працівниками бібліотеки надано 395 бібліографічних 
довідок (тематичні, адресні, фактографічні, бібліографічні консультації). Бібліотека є не 
тільки інформаційним, а і просвітницьким центром. Книжково-документальні виставки, 
тематичні перегляди є однією з основних  форм розкриття  бібліотечного фонду і 
водночас важливим засобом культурно-просвітницької діяльності, які наочно 
розкривають книжковий фонд, демонструють зв’язок явищ, подій і документів, 
полегшують візуальне сприйняття інформації. Протягом 2018-2019 навчального року 
було організовано 48 тематичних виставок та відкритих переглядів літератури. 
Проводяться бесіди-огляди з розповіддю про книги та авторів, анонси новинок 
літератури, акцентується увага на оригінальні видання, висвітлюються знаменні дати  і 
події з життя країни і світу, літератури і мистецтва. Заслуговують на увагу віртуальні 
книжкові виставки, бібліографічні дайджести, інформаційно-бібліографічні 
презентації:”Фінансова безпека - економічна стабільність держави”, “”Фінансова 
обізнаність сучасної людини”, “Salus populi suprema lex esto! Благо народу понад усе!” 
«Подвиг нескореного духу. Герої Небесної Сотні», «Інформаційні технології - основа 
розвитку економіки», «Бій під Крутами: відомі і невідомі сторінки», «Мудрець, замріяний 
філософ: Григорій Сковорода», «Соборність України - символ національного єднання», 
«Літопис трагедії. Голодомор», “Подорож країнами Європи” та інші. Значна увага 
приділяється краєзнавчому напрямку - книжково-ілюстративні виставки, виставки-
портрети знаменитих краян, краєзнавчі екскурсії, екскурсія до музею однієї книги 
“Кобзаря”. Організовано виставку-вернісаж фоторобіт завідувача кафедри “Фінанси та 
банківська справа” Криниці Сергія Олександровича “Архітектурні будівлі Черкащини”, 
приурочено до Міжнародного дня пам’яток історії і культури.   

Значна увага приділяється правовому напрямку, реалізації право-
просвітницького проекту “Я маю право!”: книжкові виставки, тематичні перегляди книг, 
періодичних та інформаційних матеріалів  “Держава. Право. Закон”, “”Права людини в 
Україні: сьогодення”, максимальне наповнення електронної бази даних записами 
правової галузі ( 10% від загальної кількості записів в ЕК).  

Уже традиційними стали заходи в рамках проведення Шевченківських читань. 
Значна увага направлена на інформування здобувачів  про сучасне літературне життя -  
“Читайте! Формат немає значення!”, “Поліфонія творчості українських письменників”, 
“Книги- кінохіти”, “Книги - ювіляри 2018 року”, найбільше зацікавив здобувачів 
тематичний перегляд “Найкращі фоліанти з фонду бібліотеки”. 6 листопада 2018 року в 
рамках Черкаського книжкового фестивалю в читальній залі відбулася літературна 
зустріч з письменником Максом Кідруком та його презентація нового роману “Де немає 
Бога”.  6 грудня відбулася зустріч з письменником, публіцистом Володимиром 
Яворівським, де всі бажаючі могли ознайомитись з творчістю письменника, придбати 
книги з автографом автора. 

Починаючи з  2017 року, бібліотека продовжує здійснювати систематизацію 
документів за Універсальною десятковою класифікацією (УДК). Рекласифіковано біля 
50% книжкового фонду. 

Протягом навчального року придбано літератури на суму  27500,00 грн., в тому 
числі за кошти бюджету Черкаської міської ради (10000,00 грн.) Але проблема 
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уповільнення процесу оновлення книжкового фонду залишається. Бібліотечні 
працівники щиро вдячні видавництву “Родовід”, Львівському  видавництву “Новий світ 
2000”, Черкаській  міській Раді, а також авторам, письменникам, небайдужим читачам 
за подаровані книги ( На Web-сторінці бібліотеки підготовлено тематичну презентацію 
“Дякуємо за подаровані книги”). Більш повніше про роботу бібліотеки Черкаського 
інституту можна ознайомитись: URL:https //cibs.ubs.edu.ua / library. 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 
2019-2020 н.р. із забезпечення матеріально-технічної та інформаційної бази 
 забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази інституту 

шляхом економічного утримання навчальних площ, обладнання та витрат на 
комунальні послуги;  

 підтримання та своєчасне оновлення комп’ютерної та периферійної техніки, 
системних і прикладних програмних засобів; 

 формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального закладу та 
потреб користувачів;  

 забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування 
здобувачів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників на основі 
широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів; продовження 
наповнення репозитаріїв Інститутського та Університетського  науковими працями 
викладачів та забезпечити їх реєстрацію в міжнародних реєстрах репозитаріїв. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А  

ДЕТАЛІЗОВАНА 
інформація про результати освітньої діяльності 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
у 2018/2019 навчальному році  

 

Таблиця А.1 

 

Склад науково-педагогічних працівників у розрізі кафедр за 2018/2019 н.р. 

(станом на  24.06.2019 р.) 
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Кафедри 

2018/2019 н.р. 

в
с
ь
о

го
 п

о
 

ін
с
ти

ту
ту
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1. Кафедра 

менеджменту 

та  ІТ 

11 9 3 6   2   2   

2. Кафедра 

фінансів та 

банківської 

справи 

17 17 1 12 4 - - - - 

3. Кафедра 

обліку та 

оподаткування 

9 8 1 6 1 1 1     

4. Кафедра 

права і 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

11 9 - 5 4 2 - 1 1 

Всього 48 43 5 29 9 5 1 3 1 
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Таблиця А.2 

 

Підручники та навчальні посібники опубліковані у 2018/2019 н.р (деталізовано) 

 

№ з/п Назва навчально-методичної праці Співавтори 

Характер 

праці 

(друкована

, 

електронне 

видання) 

Обсяг 

(сторі

нок) 

Обсяг 

д/а 

(для 

друков

аних 

праць) 

Навчальні посібники  

1.  Amend Your Grammar of the English 

Verb / навч. посіб. / Т. Оришечко-

Бартоха, Л. Чабак. Черкаси : ЧННІ 

ДВНЗ УБС, 2018. 158 с. 

Т. Оришечко-

Бартоха, Л. 

Чабак 

електронне 

видання 

158   

2.  Чепелюк Г. М., Костогриз В. Г., 

Запорожець С. В. Внутрішній аудит у 

банку: Навчальний посібник / Г. М. 

Чепелюк, В. Г. Костогриз, С. В. 

Запорожець – Львів : «Магнолія 

2006», 2018. – 296 с. 

Чепелюк Г. 

М., Костогриз 

В. Г., 

Запорожець 

С. В. 

друковане 

видання 

296 12,4 

3.  «УБС студія «Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі»: 

навчальний посібник, Майстренко С. 

В., Швидка Т. Б., Гузар У. 

Є.,Калинець К.С., Шегинська Н.З., 

Жеребило В.К., Козьмук Н.І.Київ: 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи», 2019. – Прийнято до друку 

Майстренко 

С.В., Швидка 

Т. Б., Гузар 

У.Є., 

Калинець 

К.С., 

Шегинська 

Н.З., 

Жеребило 

В.К., Козьмук 

Н.І. 

друковане 

видання 

70 3 

Інші навчально-методичні матеріали (за потреби) 

4.  Методичні рекомендації та тематика 

курсових робіт з дисципліни 

«Організація баз даних і знань». – 

Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «УБС», 2019 р. – 

29 с. 

Дідковський 

Р.М. 

Пантєлєєва 

Н.М. 

електронне 

видання 

29 1,3 
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5.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік (рівень В - 

Облік господарських процесів» для 

здобувачів вищої освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності  071 «Облік і 

оподаткування» освітньої програми 

«071 Облік і оподаткування» 

освітнього ступеня «бакалавр». 

– Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «УБС», 2019. – 

59 с. » 

Гончаренко 

О.О. 

Лукянець 

О.В. 

електронне 

видання 

59 2,68 

6.  Завдання для самостійної роботи з 

методичними рекомендаціями щодо 

їхнього виконання з навчальної 

дисципліни Правова статистика за 

галуззю знань 08 «Право» для 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», спеціальності 081 

«Право» денної форми навчання . – 

Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «УБС», 2018 р. – 

16 с. 

Чернявська 

Л.В. 

електронне 

видання 

16 0,73 

7.  Методичні рекомендації щодо 

проходження переддипломної 

практики для здобувачів вищої освіти 

усіх форм навчання освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». – 

Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «УБС», 2018. – 

40 с. 

Харченко 

А.М., Полях 

С.С. 

електронне 

видання 

40 1,82 

8.  Методичні рекомендації з підготовки та 

захисту магістерських кваліфікаційних 

робіт для здобувачів вищої освіти за 

галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» – ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. 

– 63 с. 

Криниця С. 

О., 

Запорожець 

С. В., 

Нагайчук Н. 

Г., Третяк Н. 

М. 

електронне 

видання 

63 2,86 

9.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Фінансовий 

облік в банках» за галуззю знань 

«Управління та адміністрування» для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня "бакалавр", спеціальності 072 

Бартош О.М. електронне 

видання 

44 2,00 
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Фінанси, банківська справа та 

страхування с. 44 

10.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи 

здобувачів, поточного і модульного 

контролю знань з дисципліни «Ринок 

цінних паперів» для спеціальності 

6.03050802 «Фінанси і кредит» 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. – 

17 с. 

Гмиря В.П. електронне 

видання 

17 0,77 

11.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Банківський 

менеджмент» для здобувачів 

освітнього ступеня «магістр», 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» укладені у 

відповідності до навчальної програми 

дисципліни «Банківський 

менеджмент». – ЧННІ ДВНЗ «УБС», 

2018 р. – 52 с. 

Жежерун 

Ю.В. 

електронне 

видання 

52 2,36 

12.  Методичні матеріали щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни з 

навчальної дисципліни «Страхові 

послуги» для здобувачів за галуззю 

знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», ЧННІ ДВНЗ УБС, 

кафедра фінансів та банківської 

справи ; укладач: С.С. Полях. Черкаси 

: ЧННІ ДВНЗ УБС, 2018. – 45 с. 

Полях С.С. електронне 

видання 

45 2,05 

13.  Методичні вказівки для виконання 

індивідуальних навчально-

дослідницьких завдань з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» за галуззю 

знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальностей 071 

«Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 073 «Менеджмент», 

ЧННІ ДВНЗ УБС, кафедра фінансів та 

банківської справи ; укладач: Н.М. 

Третяк. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ УБС, 

2018. – 14 с. 

Третяк Н.М. електронне 

видання 

14 0,64 
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14.  Методичні вказівки щодо самостійного 

вивчення дисципліни «Центральний 

банк і грошово-кредитна політика» за 

напрямом підготовки 07 «Управління 

та адміністрування», спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» . Черкаський інститут 

ДВНЗ «Університет банківської 

справи», 2018. – 54 с. 

Діденко С.В. електронне 

видання 

54 2,45 

15.  Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальних завдань з навчальної 

дисципліни «Страховий менеджмент»: 

для здобувачів освітнього ступеня 

магістр, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, 

денної форми навчання / ЧННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

кафедра фінансів та банківської 

справи; уклад. Н.Г. Нагайчук. – 

Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2018. – 46 с. 

Нагайчук 

Н.Г. 

електронне 

видання 

46 2,09 

16.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Безпека 

банківської діяльності» укладені у 

відповідності до Робочого навчального 

плану підготовки фахівців за напрямом 

0304 «Економіка і підприємництво» 

спеціальностей 6.030508 «Фінанси і 

кредит», – ЧННІ ДВНЗ УБС, кафедра 

фінансів та банківської справи Черкаси 

: ЧННІ ДВНЗ УБС, 2019 – с. 45 

Діденко С.В. електронне 

видання 

45 2,05 

17.  Методичні матеріали щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології фінансово-

кредитних установ», укладені у 

відповідності з освітньо-професійною 

програмою (варіативною компонентою) 

підготовки фахівців галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». – ЧННІ ДВНЗ 

УБС, кафедра фінансів та банківської 

справи ; укладач: С.С. Полях. Черкаси 

: ЧННІ ДВНЗ УБС, 2019. – 62 с. 

Полях С.С. електронне 

видання 

62 2,82 
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18.  Методичні рекомендації для 

практичних занять з дисципліни 

«Фінасово-банківська статистика» для 

здобувачів вищої освіти галузі знань 

галузь знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит» [Текст] / Л. 

В. Чернявська; Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи. – Черкаси : ЧІ 

ДВНЗ «УБС» , 2019. – 34с. 

Чернявська 

Л.В. 

електронне 

видання 

34 1,55 

19.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань з навчальної 

дисципліни «Фінансово-банківська 

статистика» для здобувачів вищої 

освіти галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит» денної 

форми навчання. – ЧІ ДВНЗ «УБС», 

2019 р. – 61 с. 

Чернявська 

Л.В. 

електронне 

видання 

61 2,77 

20.  Методичні рекомендації щодо 

проведення ІІ туру І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

2018- 2019 навчального року серед 

здобувачів вищих навчальних закладів 

з навчальної дисципліни «Фінансова 

безпека». – 11 с. 

Пантєлєєва 

Н. М., 

Хуторна М. 

Е., 

Запорожець 

С. В. 

електронне 

видання 

11 0,50 

21.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації практичної роботи 

здобувачів з навчальної дисципліни 

«Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання» галузь знань 0305 

«Економіка та підприємництво» і 07 

«Управління та адміністрування» для 

освітнього рівня «бакалавр» денної 

форми навчання укладена у 

відповідності до робочою програмою з 

навчальної дисципліни «Фінансова 

діяльність суб’єктів господарювання» 

для здобувачів вищої освіти галузі 

знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» і 07 «Управління та 

адміністрування» – Ч.: 2018. – ЧННІ 

ДВНЗ «УБС», 2019. – 57с. 

 

Харченко 

А.М. 

електронне 

видання 

57 2,59 
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22.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Фінансова 

діяльність суб’єктів господарювання» 

галузь знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» і 07 «Управління та 

адміністрування» для освітнього рівня 

«бакалавр» денної форми навчання 

укладена у відповідності до робочою 

програмою з навчальної дисципліни 

«Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання» для здобувачів 

вищої освіти галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» і 07 

«Управління та адміністрування» – Ч.: 

2018. – ЧННІ ДВНЗ «УБС», 2019. – 

45с. 

Харченко 

А.М. 

електронне 

видання 

45 2,05 

23.  Завдання для самостійної роботи з 

методичними рекомендаціями щодо 

їхнього виконання з навчальної 

дисципліни за вибором «Фінансова 

безпека» для здобувачів галузі знань: 

0305 «Економіка і підприємництво», 

спеціальності 6.030508 «Фінанси і 

кредит», розроблена на підставі 

навчальної програми з дисципліни 

«Фінансова безпека», ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

Черкаський інститут 2019. – 26 с. 

Чепелюк 

Г.М. 

електронне 

видання 

26 1,18 

24.  Методичні рекомендації з підготовки та 

захисту курсових робіт з дисципліни 

«Фінанси, гроші та кредит» для 

здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

освітньо-професійних програм «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська 

справа та страхування». – Черкаси: 

ЧННІ ДВНЗ УБС, 2019. – 40 с. 

Гаряга Л.О. електронне 

видання 

40 1,82 
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25.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового 

контролю знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Діяльність 

банку на валютному ринку» укладена у 

відповідності до Робочого навчального 

плану підготовки фахівців за напрямом 

0501 «Економіка і підприємництво» 

6.030508 «Фінанси і кредит». – 

Черкаси: Черкаський інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 

2019. – 19 с. 

Запорожець 

С.В. 

електронне 

видання 

19 0,86 

26.  Методичні матеріали щодо змісту та 

організації написання курсової роботи 

з навчальної дисципліни 

«Інвестування» для здобувачів за 

галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», ЧННІ ДВНЗ УБС, 

кафедра фінансів та банківської 

справи ; укладач: Н.М. Третяк. Черкаси 

: ЧННІ ДВНЗ УБС, 2019. – 66 с. 

Третяк Н.М. електронне 

видання 

66 3,00 
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Таблиця А.3 

Організація освітніх заходів (семінари, круглі столи, гостьові лекції, майстер-класи тощо) 

 

№ 

пор

. 

Кафедра 
Відповідальні від 

кафедри НПП 
Місце проведення Дата 

Характер 

освітнього 

заходу 

Тема 

Кількіст

ь 

учасни

ків 

1 Фінансів та 

банківської 

справи 

Полях С.С., 

Жежерун Ю.В., 

Костогриз В.Г. 

ЧННІ 11.10.2018 інтелектуальний 

захід 

Вмій Заощаджувати 30 

2 Фінансів та 

банківської 

справи 

Харченко А.М. ЧННІ 27.10.2018 інтелектуальний 

захід 

 ІІ Регіональний турнір з фінансової 

грамотності 

60 

3 Фінансів та 

банківської 

справи 

Чепелюк Г.М. 

Запорожець С.В. 

Черкаський 

політехнічний 

технікум 

27.10.2018 інтелектуальний 

захід 

Фінансовий брейн-ринг 40 

4 Менеджменту 

та ІТ 

Пантєлєєва Н.М. 

Кочума І.Ю.  

Косярум Я.О. 

ЧННІ 13.11.2018 гостьова лекція, 

керівник Пасько 

О.М. 

Передові ІТ технології», за участі  ІТ 

компанії “Everlabs Inс" 

12 
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5 Права і СГД Басанська Н.В. Управління надання 

адміністративних 

послуг департаменту 

управління справами 

та юридичного 

забезпечення 

Черкаської міської 

ради 

20.11.2018 лекція Адміністративні послуги:  правові 

засади і практичні аспекти 

15 

6 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М.  

Нагайчук Н.Г. 

ЧННІ 

(відеоконференція) 

06.12.2018 гостьова лекція, 

Крис Скинер  

Цифровий банкінг 60 

7 Облік і 

опадаткування 

Шинкаренко О.М. ЧННІ 

(відеоконференція) 

06.12.2018 гостьова лекція, 

Джеймс Небус 

Нові закони міжнародного 

оподаткування 

42 

8 Права і СГД Брайченко С.М. Управління 

патрульної поліції м. 

Черкаси 

11.12.2018 воркшоп Поліція діалогу і реформи 19 

9 Фінансів та 

банківської 

справи 

Третяк Н.М.  Компанія «Венето» 05.02.2019 воркшоп Три тенденції бізнесу – якість, 

інноваційність, автоматизація 

17 

10 Права і СГД Брайченко С.М. Господарський суд 

Черкаської області. 

12.03.2019 практичне 

навчання 

Практика розгляду судової справи 10 

11 Права і СГД Брайченко С.М. ЧННІ 13.03.2019 семінар, Головне 

територіальне 

управління 

юстиції  у 

Юридичний навчальний семінар 35 



57 
 

Черкаській 

області  

12 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М.  

Нагайчук Н.Г. 

ЧННІ 

(відеоконференція) 

13.03.2019 гостьова лекція, 

Кейт Щеглова  

Фінтех як соціальний тренд 52 

13 Фінансів та 

банківської 

справи 

Шабанова О.В. Дім Євангелія, м. 

Черкаси 

15.03.2019 гостьова лекція, 

Валерія Іонан 

Маркетинг-стратегія для МСБ 17 

14 Менеджменту 

та ІТ 

Кочума І.Ю.  ЧННІ 19.03.2019 інтерактивне 

заняття  

Кібер захист електронних платежів  10 

15 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М.  

Горяга Л.О. 

Черкаського 

відділення ПАТ 

«Ощадбанк» 

19.03.2019 воркшоп  Інноваційні проекти у сфері 

електронної комерції 

12 

16 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М.  

Нагайчук Н.Г. 

ЧННІ 20.03.2019 гостьова лекція, 

Пинзеник В.М., 

д.е.н., професор 

Перешкоди економічному 

зростанню 

125 

17 Облік і 

опадаткування 

Шинкаренко О.М.   20.03.2019 воркшоп Accountent – робочі будні 

бухгалтера на підприємстві  

15 

18 Фінансів та 

банківської 

справи 

Шабанова О.В. ЧННІ 

(відеоконференція) 

27.03.2019  дискусійний 

клуб 

Університету 

банківської 

справи  

Боргова політика України: проблеми 

та перспективи розвитку 

36 
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19 Менеджменту 

та ІТ 

Кочума І.Ю.  ЧННІ 28.03.2019 гра-симулятор  Ринок  12 

20 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М.   ЧННІ 05.04.2019 воркшоп, 

керуюча 

відділення ПУМБ 

м. Черкаси 

Іллєнко Л.Д. 

Інноваційні проекти у сфері 

електронної комерції сучасного 

банку 

25 

21 Фінансів та 

банківської 

справи 

Третяк Н.М.  Швейна фабрика 

«Вайсе стиль» 

09.04.2019 воркшоп Сучасне підприємство: виклики та 

загрози 

22 

22 Фінансів та 

банківської 

справи 

Полях С.С., 

Жежерун Ю.В., 

Костогриз В.Г. 

ЧННІ 12.04.2019 інтелектуальний 

захід 

Вмій Заощаджувати 25 

23 Менеджменту 

та ІТ 

Кочума І.Ю.  ПП «NEWTON»  17.04.2019 лекція, директор 

ПП «NEWTON» 

Котолуп Ю.Ю. 

Сучасні технології в менеджменті 7 

24 Фінансів та 

банківської 

справи 

Полях С.С., 

Запорожець С.В., 

Бартош О.М. 

ЧННІ 14.05.2019 круглий стіл Актуальні питання кредитно-

інвестиційної діяльності банків у 

сучасних умовах 

13 

25 Права і СГД Брайченко С.М. ЧННІ 14.05.2019 інтелектуальний 

захід 

Правовий брейн ринг 45 
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26 Фінансів та 

банківської 

справи 

Шабанова О.В. ЧННІ 

(відеоконференція) 

14.05.2019 гостьова лекція зустріч з представниками 

посольства Франції для 

ознайомлення з можливостями 

співпраці (академічних обмінів, 

стажування, грантів) здобувачів та 

викладачів Університету з 

французькими університетами 

33 

27 Менеджменту 

та ІТ 

Кочума І.Ю.  ЧННІ 16.05.2019 круглий стіл, 

Державна 

казначейської 

служби України в 

Черкаській 

області, Холодна 

Л.В. 

Сучасні підходи до підбору 

персоналу 

12 

28 Фінансів та 

банківської 

справи 

Чернявська Л.В. ЧННІ 22.05.2019 круглий стіл Фінанси домогосподарств провідних 

країн світу 

15 

29 Фінансів та 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М. 

Костогриз В.Г. 

Форвард Банк, м. 

Черкаси 

30.05.2019 воркшоп Інновації та персоналізовані 

стратегії сучасного банку 

7 

30 Фінансів та 

банківської 

справи 

 Костогриз В.Г. 

Жежерун Ю.В. 

Форвард Банк, м. 

Черкаси 

05.06.2019 воркшоп Інновації та персоналізовані 

стратегії сучасного банку 

15 
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Таблиця А.4 
 

Впровадження наукових результатів в освітній процес 
 

№ 

пор. 
Кафедра /НПП 

Харак

тер 

впров

аджен

ня 

Навчальна 

дисципліна 

Навчально-методичне 

забезпечення, що 

підтверджує 

впровадження 

Підтверджуючи

й документ (н-д: 

довідка про 

впровадження 

(+/ -)* 

Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ДР № 0117U003836  

1 фінансів та 

банківської справи 

ВК «Цифрові технології 

в фінансах» 

Варіативна компонента 

«Цифрові технології в 

фінансах» Освітньої 

програми 072 Фінанси, 

банківська справа і 

страхування, освітнього 

рівня магістр 

https://cibs.ubs.e

du.ua/osvitni-

prohramy-

mahistr/ 

2 фінансів та 

банківської справи 

/ Криниця С.О., 

Гаряга Л.О. 

РП «Цифрова 

економіка (Рівень 

А)» 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Цифрова економіка 

(Рівень А)» / Укл. Криниця 

С. О., Гаряга Л. О. – 

Черкаси: ЧННІ УБС, 2018 

– 18 с. 

- 

3 фінансів та 

банківської справи 

/ Криниця С.О. 

РП «Цифрова 

економіка (Рівень В 

– Технологічний 

базис цифрової 

економіки)» 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Цифрова економіка 

(Рівень В – Технологічний 

базис цифрової 

економіки)» / укл. Криниця 

С. О. – Черкаси: ЧННІ 

УБС, 2018. – 17 с. 

- 

4 фінансів та 

банківської справи 

/ Жежерун Ю.В. 

РП «FinTech і цифрові 

трансформації у 

фінансовій сфері» 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«FinTech і цифрові 

трансформації у 

фінансовій сфері» / Укл. 

Жежерун Ю. В. – Черкаси: 

ЧННІ УБС, 2018. – 18 с. 

- 

5 фінансів та 

банківської справи 

/ Пантєлєєва Н.М. 

Конку

рсна 

науко

ва 

робот

а 

«Кібербулінг як 

загроза 

психологічній і 

соціальній безпеці 

життєдіяльності 

особистості та 

суспільства» 

Конкурсна наукова робота 

«Кібербулінг як загроза 

психологічній і соціальній 

безпеці життєдіяльності 

особистості та 

суспільства» у виховній 

системі школи, 

методичному 

забезпеченні організації 

виховного процесу 

довідка про 

впровадження 

Черкаська 

загальноосвітня 

школа I-III 

ступенів № 2) 
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6 фінансів та 

банківської справи 

/ Гаряга Л.О. 

КР «Фінансова безпека 

банку в умовах 

цифровізації 

економіки» 

Конкурсна наукова робота 

«Фінансова безпека банку 

в умовах цифровізації 

економіки» при 

викладанні дисципліни 

«Цифрова економіка» в 

темі «Фінтех – нові 

технології в сфері 

фінансових послуг» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/731(4)) 

7 фінансів та 

банківської справи 

/ Жежерун Ю.В. 

КР «Особливості 

банківської 

конкуренції в умовах 

цифровізації 

економіки» 

Конкурсна наукова робота 

«Особливості банківської 

конкуренції в умовах 

цифровізації економіки» 

при викладанні 

дисципліни «FinTech і 

цифрові трансформації у 

фінансовій сфері» в темі 

«Конкуренція на ринку 

фінансових послуг в 

умовах цифровізації 

економіки» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/730(4)) 

8 обліку і 

оподаткування / 

Шинкаренко О.М. 

КР «Обіг криптовалют: 

обліково-правові 

аспекти» 

Конкурсна наукова робота 

«Обіг криптовалют: 

обліково-правові аспекти» 

при викладанні 

дисципліни «Фінансовий 

облік I» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/730(5)) 

Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний 

та обліковий аспекти ДР № 0118U001042 

9 фінансів та 

банківської справи 

/ Жежерун Ю.В. 

НМКД «Банківський 

менеджмент» 

НМКД «Банківський 

менеджмент», 2018 р. (Ю. 

В. Жежерун), тема 

дисципліни: «Організація 

банківської діяльності та 

стратегічне управління 

банком», зокрема, 

визначено місце процесу 

забезпечення фінансової 

стабільності у загальній 

системі банківського 

менеджменту. 

- 
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10 обліку і 

оподаткування / 

Гончаренко О.О. 

НМКД «Облік і 

оподаткування 

небанківських 

фінансових установ 

НМКД «Облік і 

оподаткування 

небанківських фінансових 

установ», 2018 р. (О.О. 

Гончаренко). Тема 

«Особливості обліку та 

оподаткування кредитних 

спілок», зокрема 

виокремлено та надано 

характеристику групам 

об’єктів бухгалтерського 

обліку кредитних спілок. 

Тема «Особливості обліку 

та оподаткування 

ломбардів та інших 

небанківських фінансових 

установ», зокрема 

виокремлено та надано 

характеристику групам 

об’єктів бухгалтерського 

обліку ломбардів, та 

фінансових компаній, що 

здійснюють кредитування. 

Протокол № 2 

від 3 вересня 

2018 

11 обліку і 

оподаткування / 

Гончаренко О.О. 

НМКД «Бухгалтерський 

облік (рівень А)» 

НМКД «Бухгалтерський 

облік (рівень А)», 2018 р. 

(О.О. Гончаренко, О.В. 

Лук’янець), тема 

дисципліни: «Загальна 

характеристика 

бухгалтерського обліку, 

його предмет і метод», 

зокрема окреслено 

механізм впливу 

особливостей 

функціонування суб'єктів 

господарювання, в т.ч. 

небанківських фінансово-

кредитних установ , на 

мету, завдання та функції 

бухгалтерського обліку. 

Протокол № 2 

від 3 вересня 

2018 
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12 обліку і 

оподаткування / 

Лук'янець О.В. 

НМКД «Аналіз і контроль 

небанківських 

фінансових 

установ» 

НМКД «Аналіз і контроль 

небанківських фінансових 

установ», 2018 р. (О.В. 

Лук’янець), тема 

дисципліни: «Аналіз 

діяльності кредитних 

спілок», зокрема, 

визначено форми 

представлення, зміст та 

якість звітної інформації 

для визначення 

фінансових нормативів 

діяльності та критеріїв 

якості системи управління 

кредитних спілок. 

- 

13 фінансів та 

банківської справи 

/ Хуторна М.Е. 

КР «Фінансовий 

механізм 

оздоровлення 

проблемного банку» 

Конкурсна наукова робота 

«Фінансовий механізм 

оздоровлення 

проблемного банку» при 

викладанні дисципліни 

«Фінансовий менеджмент 

(рівень В) – Антикризове 

управління» в темах 

«Діагностика кризових 

ситуацій на підприємстві», 

«Реструктуризація, як 

інструмент фінансового 

оздоровлення 

підприємства» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/730(3) 

14 фінансів та 

банківської справи 

/ Костогриз В.Г. 

КР «Банківське 

кредитування 

малого та 

середнього бізнесу» 

Конкурсна наукова робота 

«Банківське кредитування 

малого та середнього 

бізнесу» при викладанні 

дисципліни «Банківський 

менеджмент» в темі 

«Управління кредитно-

інвестиційним портфелем 

банку» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/730(1) 

15 фінансів та 

банківської справи 

/ Гаряга Л.О. 

КР «Фінансова безпека 

банку в умовах 

цифровізації 

економіки» 

Конкурсна наукова робота 

«Фінансова безпека банку 

в умовах цифровізації 

економіки» при 

викладанні дисципліни 

«Цифрова економіка» в 

темі «Фінтех – нові 

технології в сфері 

фінансових послуг» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/731(4) 
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16 менеджменту та 

інформаційних 

технологій / 

Кочума І.Ю. 

КР «Сучасні тренди 

імплементації 

системи комплаєнс-

контролю у 

вітчизняному 

банківництві» 

Конкурсна наукова робота 

«Сучасні тренди 

імплементації системи 

комплаєнс-контролю у 

вітчизняному 

банківництві» при 

викладанні дисципліни 

«Менеджмент організацій 

та адміністрування» в темі 

«Контроль як функція 

менеджменту» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/730(2) 

17 обліку і 

оподаткування / 

Лютова Г.М. 

КР «Синергетичний 

підхід до звітності в 

Україні» 

Конкурсна наукова робота 

«Синергетичний підхід до 

звітності в Україні» при 

викладанні дисципліни 

«Фінансовий облік I» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/731(3) 

Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банку на ринку похідних 

фінансових інструментів ДР № 0117U003837 

18 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

Робоч

а 

прогр

ама 

«Безпека 

банківської 

діяльності» 

Робоча програма з 

дисципліни «Безпека 

банківської діяльності» 

для здобувачів за 

напрямами підготовки 

0304 «Економіка і 

підприємництво», 

спеціальністю 6.030508 

«Фінанси і кредит», №3, 

від «29» грудня 2018 року 

– 15 с. 

- 

19 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

КЛ «Безпека 

банківської 

діяльності» 

Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни: 

Тема 5. Організація 

економічної безпеки 

банківської діяльності; 

Тема 6. Фінансова 

безпека банку; Тема 7. 

Моделі та методи 

забезпечення безпеки 

банківської діяльності. 

- 
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20 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

МЗ «Безпека 

банківської 

діяльності» 

Методичні матеріали 

щодо змісту та організації 

самостійної роботи, 

поточного, модульного і 

підсумкового контролю 

знань здобувачів з 

навчальної дисципліни 

«Безпека банківської 

діяльності» укладені у 

відповідності до Робочого 

навчального плану 

підготовки фахівців за 

напрямом 0304 

«Економіка і 

підприємництво» 

спеціальностей 6.030508 

«Фінанси і кредит», 

затверджених 

затверджена на засіданні 

кафедри фінансів та 

банківської справи: 

протокол №4 від «22» 

січня 2019 року №4 – 45 с. 

- 

21 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

РП «Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика» 

Робоча програма з 

дисципліни «Центральний 

банк і грошово-кредитна 

політика» для здобувачів 

за напрямами підготовки 

0304 «Економіка і 

підприємництво», 

спеціальністю 6.030508 

«Фінанси і кредит» від 

«30» серпня 2018 року – 

20 с. 

  

22 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

МЗ «Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика» 

Методичні вказівки щодо 

самостійного вивчення 

дисципліни «Центральний 

банк і грошово-кредитна 

політика» за напрямом 

підготовки 0304 

«Економіка і 

підприємництво», 

спеціальністю 6.030508 

«Фінанси і кредит», 

спеціалізації «Фінанси», 

«Банківська справа». 

Черкаський інститут ДВНЗ 

«Університет банківської 

справи», 2018. – 54 с. 

- 
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23 фінансів та 

банківської справи 

/ Діденко С.В. 

КЛ «Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика» 

Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни: 

Тема 2.4. Грошово-

кредитна політика; Тема 

2.5. Інструменти грошово-

кредитної політики; Тема 

2.6. Валютна політика. 

Валютне регулювання і 

контроль. 

- 

Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України ДР № 0115U002683 

24 права і соціально-

гуманітарних 

дисциплін / 

Чернявський А.Л. 

НМКД Міжнародне 

приватне право 

НМКД «Міжнародне 

приватне право», 2018 р. 

(А.Л. Чернявський, тема 

дисципліни: "Міжнародне 

сімейне право", 

"Міжнародне спадкове 

право") 

Протокол №1 

від 31 серпня 

2018 року 

25 права і соціально-

гуманітарних 

дисциплін / 

Чернявський А.Л. 

НМКД Міжнародний 

комерційний 

арбітраж 

НМКД «Міжнародний 

комерційний арбітраж», 

2018 р. (А.Л. Чернявський, 

тема дисципліни: 

"Виконання та визнання 

арбітражних рішень") 

Протокол №1 

від 31 серпня 

2018 року 

26 права і соціально-

гуманітарних 

дисциплін / 

Брайченко С.М. 

КР «Правове 

забезпечення 

фінансової безпеки 

держави» 

Конкурсна наукова робота 

«Правове забезпечення 

фінансової безпеки 

держави» при викладанні 

дисципліни «Банківське 

право» в темі «Банківська 

таємниця» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/731(1) 

27 права і соціально-

гуманітарних 

дисциплін / 

Басанська Н.В. 

Конку

рсна 

науко

ва 

робот

а 

«Правове 

регулювання 

обов’язків батьків 

відносно утримання 

дитини» 

Конкурсна наукова робота 

«Правове регулювання 

обов’язків батьків 

відносно утримання 

дитини» при викладанні 

дисципліни «Цивільне та 

сімейне право» в темі 

«Майнові правовідносини 

подружжя» 

довідка про 

впровадження 

Черкаський 

інститут від 

28.12.2018 р. № 

04-1-002/731(2) 
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Додаток Б 
ДЕТАЛІЗОВАНА 

інформація про результати наукової діяльності 
Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

у 2018/2019 навчальному році  
  

Таблиця Б.1 
Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 

  

Кількість НПП ЧННІ 

42 На 1 НПП 

Монографії в т.ч. / в електронному варіанті 2/2 0,05/0,05 

Підручники 0 0 

Навчальні посібники 5 0,12 

Навчальні практикуми, препринти 0 0 

Словники 0 0 

ВСЬОГО 7 0,17 

  
  

Таблиця Б.2 

Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                              
Кількість НПП 

ЧННІ 

42 На 1 НПП 

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

66 (у т.ч. 14 подано до друку) 
/ 12 (у т.ч. 3 подано до друку) 

1,57/0,29 

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

0/0 0/0 

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

130 (у т.ч. 8 подано до друку) 
/ 9 (у т.ч. 6 подано до друку) 

3,10/0,21 

Кількість публікацій у Scopus/WoS 4 (у т.ч. 1 подано до 
друку)/10 (у т.ч. 1 подано до 

друку) 

0,10/0,24 

Кількість цитувань у Scopus/WoS 1 0,02 

Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus/WoS 1 0,02 
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Таблиця Б.3 
Рецензування та опонування наукових робіт 

 Кількість НПП ЧННІ 

42 На 1 НПП 

Опонування дисертацій 2 0,05 

Відгуки на автореферати 5 0,12 

Рецензування монографій 0 0 

Рецензування підручників 0 0 

Рецензування навчальних посібників 1 0,02 

Рецензування наукових статей 3 0,07 

Рецензування програм та навчально-методичні матеріали 0 0 

Рецензування дисертацій 0 0 

ВСЬОГО 11 0,26 

  
 

Таблиця Б.4 
Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

Кількість НПП ЧННІ 

42 На 1 НПП 

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

26/73 0,62/1,74 

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

13/24 0,31/0,57 

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

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 39/97 0,93/2,31 
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Науково-дослідна робота здобувачів 

Таблиця Б.5 
а) Участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, 

конкурсах науково-пошукових робіт 
  

Кількість здобувачів ЧННІ 

407 На 1 студ. 

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

30/138 (у т.ч. за 
межами України 5/15) 

0,07/0,34 

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

8/219 0,02/0,54 

Конкурси / к-ть учасників 20/39 0,0/0,10 

Олімпіади / к-ть учасників 15/243 0,04/0,60 

Семінари, круглі столи / к-ть учасників 6/75 0,01/0,18 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 79/714 0,19/1,75 

  
Таблиця Б.6 

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

  

                               Кількість здобувачів                                       ЧННІ 

407 На 1 студ. 

Науково-пошукова робота 29 0,07 

Наукові статті 4 0,01 

Тези доповідей 290 0,71 

ВСЬОГО 323 0,79 

  
  

Таблиця Б.7 
Підготовка та захист дисертацій 

  

  ЧННІ 

Захищено Триває підготовка 

               Кількість НПП 42 На 1 НПП 42 На 1 НПП 

Докторські - 0 2 0,05 

Кандидатські 0 0 3 0,07 

ВСЬОГО 0 0 5 0,12 

 


