
Звіт щодо науково-дослідної роботи студентів за 2016/2017 н.р. 

У 2016/2017 н.р. студентами інституту взято участь у 110 наукових 

заходах, із них у 48 міжнародних конференціях; 2 міжнародних конкурсах, 

кількість учасників склала 447 осіб. Підготовлено і опубліковано 333 наукові 

праці, у тому числі 26 науково-пошукові роботи і 8 наукових статей. 

За результатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. зі 

спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» отримано 1 диплом III ступеня 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка).  

За підсумками Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано диплом II ступеня 

(наказ МОН України від 04.04.2017 р. № 429).  

Уперше студенти інституту взяли участь у Національному конкурсі відео-

робіт «Фінансова грамотність», який проводив Центр «Розвиток КСВ» за 

підтримки компанії Visa (м. Київ), Університетському конкурсі наукових робіт 

студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інноваційні технології 

зміцнення грошово-кредитної системи» (ДВНЗ “Університет банківської 

справи”), Вікторині (конкурс рефератів) з історії, географії, культури та 

економіки Республіки Індонезія (м. Кременчук). 

У цьому навчальному році за підсумками Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» (освітній рівень - магістр) отримано диплом II ступеня 

(Житомирський державний технологічний університет, 29.11.2016 р.). 

Уперше взято участь у Міжнародному студентському конкурсі «Many 

Languages, One World», організованого  Компанією ELS Educational Services за 

ініціативи ООН і Міжнародному конкурсі «Shakespeare Competition» від 

Видавництва «Макміллан».    

Традицією залишається участь студентів інституту в Міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, 

сучасність та перспективи розвитку» та Конкурсі в рамках Стипендіальної 

програми «Завтра. UA». 



 

Рис. 6 Динаміка публікацій статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях у 

розрахунку на 1 НПП Інституту у відповідних навчальних періодах 

 

03 листопада 2016 р. студенти Черкаського інституту зустрілися з 

представниками Міжнародного фонду Івана Франка та нащадком поета – 

Роландом Франко (у режимі відеоконференцзв’язку). На зустрічі було 

презентовано монографію архієпископа-емерита, екс-глави УГКЦ Любомира 

Гузара «Андрій Шептицький митрополит Галицький (1901-1944) просвітник 

екуменізму». Монографія Блаженнійшого Любомира Гузара була визнана 

найкращою у номінації «За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-

гуманітарних наук», отримала найвищі оцінки журі, і він став лауреатом 

Міжнародної премії ім. Івана Франка 2016 року – почесним визнанням 

наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців у галузі 

суспільних наук та україністики. Модератором заходу виступив Степан 

Павлюк, академік Національної академії наук України, директор Інституту 

народознавства НАН України, професор, завідувач кафедри міжнародної 

інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук 

Національного університету «Львівська політехніка». 
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ТАБЛИЦЯ 12 

Організація основних науково-практичних заходів 

для науково-педагогічних працівників і студентів у 2016/2017 н.р. 

Назва заходу 
Місце і дата 

проведення 

Відбірковий етап Стипендіальної програми фонду 

В. Пінчука «Завтра UA» 

ЧННІ УБС 

жовтень 2016 р. 

X Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків» 

ЧННІ УБС 

24-25 листопада 2016 

р. 

І етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

ім. Т.Г. Шевченка 

ЧННІ УБС 

листопад 2016 р. 

І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика 

ЧННІ УБС 

листопад 2016 р. 

Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук 

ЧННІ УБС 

листопад-грудень 2016 

р. 

Круглий стіл на тему «Актуальні проблеми 

функціонування ринку фінансових послуг України в 

умовах економічної нестабільності» за ініціативи 

студентського наукового товариства Університету 

ЧННІ УБС 

 8 грудня 2016 р. 

Круглий стіл на тему «Роль кредитно-інвестиційних 

інструментів та механізмів у соціально-економічному 

розвитку України»  

ЧННІ УБС 

17 травня 2017 р. 

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» 

ЧННІ УБС 

20-21 квітня 2017 р. 

Міжнародний форум INFOS-2017 ЧННІ УБС 

ЧНУ 

25-26 травня 2017 р. 

 

Студенти інституту прийняли участь у вікторині (конкурс рефератів) з 

історії, географії, культури та економіки Республіки Індонезія, яка проводилась 

Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР), КП 

«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста 

«Кременчук Інвест» за підтримки Посольства Республіки Індонезія в Україні 

(25.04 – 10.07.2017, м. Кременчук). Підсумки з нагородження переможців 

конкурсу відбудуться в липні-серпні 2017 р.  

Упродовж року в Інституті організовано та проведено: X Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах 



глобалізації фінансових ринків», у роботі якої взяли участь 61 представник із 

ряду вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів та банківських установ; 

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів» – взяли участь 175 студентів та аспірантів з 9 вищих 

навчальних закладів України.  

Крім того, в рамках співпраці 10-12 листопада 2016 р. студенти 

Черкаського інституту відвідали Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили. В рамках візиту в університеті відбувся фестиваль 

фінансового здоров’я. Першого дня відбулася наукова дискусія на тему 

«Оздоровлення та зміцнення національної грошової одиниці».  

 


