
Звіт щодо науково-дослідної роботи студентів за 2017/2018 н.р. 
 
У 2017/2018 н.р. студентами інституту взято участь у 106 наукових заходах, із 

них у 47 міжнародних; кількість учасників склала 667 осіб. Підготовлено і 
опубліковано 367 наукових праць, у тому числі 34 науково-пошукові роботи та 4 
наукових статті. 
 

 
Рис. 5 Участь студентської молоді в наукових заходах у відповідних 

навчальних періодах 

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

Традицією залишається участь студентів інституту в Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 
Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: 
історія, сучасність та перспективи розвитку», Конкурсі в рамках Стипендіальної 
програми «Завтра. UA», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей; Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів 
вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування». 
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Результати участі студентів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. надано в табл. 14. 

ТАБЛИЦЯ 14 

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

№ 
з/п 

Напрям, спеціальність 
Університетський 

тур 
Всеукраїнський 

тур 

1.  Страхування Диплом І ст.  

2.  Гендерні дослідження Диплом І ст.  

3.  Економіка сільського господарства та 
АПК 

Диплом І ст.  

4.  Загальна та соціальна психологія 
Вперше 

Диплом І ст. сертифікат 

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

Диплом І ст.  

6.  Соціологія 
Вперше 

Диплом І ст.  

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

 

8.  Управління персоналом і економіка 
праці 

Диплом ІІ ст.  

9.  Економіка підприємства Диплом ІІ ст.  

10.  Міжнародні економічні відносини Диплом ІІ ст. сертифікат 

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

 

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

 

13.  Менеджмент інвестиційної та 
інноваційної діяльності 

Диплом ІІІ ст.  

 
Упродовж навчального року в Інституті організовано та проведено до 50-річчя 

заснування Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»:  

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

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

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

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

детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств України», Харківський 



національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 
м. Харків, 11 квітня 2018 р.; 

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

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

ТАБЛИЦЯ 15 

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

Назва заходу 
Місце і дата 
проведення 

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

жовтень 2017 р. 

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

27 жовтня 2017 р. 

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

27 жовтня 2017 р. 

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

листопад 2017 р. 

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

листопад-грудень 
2017 р. 

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

12 грудня 2017 р. 

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

22 березня 2018 
р. 

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

19 квітня 2018 р. 

 
 


