
 

З В І Т  

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»  

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність у 2017 році 

 

 1. Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності факультету або наукового підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут працює в складі ДВНЗ «Університет банківської 

справи» як відокремлений підрозділ без права юридичної особи.  

В Інституті станом на 01.01.2018 року діє 1 факультет: управління та права. До його 

складу входять 4 кафедри: фінансів та банківської справи, обліку та оподаткування, 

менеджменту та інформаційних технологій, права і соціально-гуманітарних дисциплін. 

Склад наукових та науково-педагогічних кадрів представлено за останні 4 роки 

преставлено в таблиці 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2014 2015 2016 2017 

1.1. Чисельність наукових та науково-педагогічних 

працівників у ВНЗ/НУ, усього 
81 84 74 62 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 74 74 66 53 
а)  з них: – доктори наук 10 12 8 6 
б)   – кандидати наук 48 48 45 36 
в)   – без ступеня 16 14 13 11 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 
7 10 8 9 

а)  з них: – доктори наук 3 3 3 3 
б)   – кандидати наук 3 6 5 6 
в)   – без ступеня 1 1 0 0 

 

Показники наукової  та  науково-технічної  діяльності  Черкаського інституту за 2017 рік 

детализовано в додатку 2. 

 

Кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки: 

Категорія НДР 2014 2015 2016 2017 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

Фундаментальна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прикладна 7 0 6 0 10 0 6 0 

Госпдоговірна 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Кількість захищених дисертацій, у т.ч. в спеціалізованих вчених радах Університету: 

Дземішкевич І.О. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). 27.11.2017 р. КНЕУ, м. Київ 

 

2. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні 

розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; 



обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, 

випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні: 

 а) важливі результати за усіма закінченими у 2017 році прикладними науково-

дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких 

не виконували, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які 

виконували за кошти з інших джерел). 

Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу – госпдоговірна тема (інв. № НДЧ –

 105.2017/17.ПСГд) «Формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу 

та фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього», к.е.н., доцент Криниця С.О.  

 

Результат – розроблено концепцію організації освітнього контенту ДВНЗ «Університет 

банківської справи», спрямовану на формування компетентностей, які забезпечують 

випереджальне реагування на зміну потреб суспільства у майбутньому, дорожню карту з 

впровадження організації освітнього контенту здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та 

фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього, освітні програми, навчальні 

плани, структуру навчальних програм навчальних дисциплін з підготовки студентів за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» ДВНЗ «Університет 

банківської справи». 

 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах 
робочого часу викладачів (додаток 1) 

 
Показники статистичної звітності по Черкаському навчально-науковому інституту 

щодо кількість наукових та науково-технічних робіт за 2017 (додаток 4). 
 

Анотовані звіти за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в 
межах робочого часу викладачі Черкаського інституту в 2017 р. (додаток 6). 

 
3. Інформація про діяльність інституту з комерціалізації науково-технічних 

розробок  

Патентно-ліцензійна діяльність: 

5.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель)) − автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и); 

5.2 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

Мукомел С.А., Капля А.М., Кришталь М.А., Снісаренко А.Г., Снісаренко Я.О., 

Гора В.А. Акмеологічні основи підготовки рятувальників : Навчальний посібник у 2 т. 

Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – 260 с. гриф МОН Авторське свідоцтво 

№ 72687 від 30.06.2017. 

Етнопсихологія : навч. посібник / С.А. Мукомел, А.А. Балицька, А.Г. Снісаренко, М.В. 

Фомич, В.А. Гора. Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – 378 с. Авторське 

свідоцтво № 72686 від 30.06.2017. 

 
Показники міжнародного співробітництва та винахідницької діяльність  за 2017 рік 

надано в додатках 5,7. 



 

 4. Наукові праці  

4.1. Опубліковані і прийнятих редакціями до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор, за формою: 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи (веб-посилання) Назва видання, де 

опубліковано 

роботу, SNIP, IF 

(імпакт-фактор) 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи) 

Статті 
1 Mykhailo 

Rebryk, 

Yuliia 

Rebryk, 

Sergii 

Sokol and 

Yevhenii 

Kozmenko 

The potential of conflicts of interest arising in the 

activities of credit rating agencies in Ukraine. – 

Access : 

https://businessperspectives.org/journals/problems-

and-perspectives-in-management/issue-2-cont-

11/the-potential-of-conflicts-of-interest-arising-in-

the-activities-of-credit-rating-agencies-in-ukraine 

Problems and 

Perspectives in 

Management, 

0.318 

№ 15(2-1). – 

2017. –– рр. 222-

233. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

4.2. Видано 1 монографій загальним обсягом 21 друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та 

освіти в умовах формування сучасного суспільства : монографія / За 

ред. Іщенка М.П., Пантєлєєвой Н.М., Руденка І.І. - Черкаси : вид-во ПП 

Чабаненко Ю.А., 2017. - 473 с. 

28,75 

 

Навчальні посібники 

Видано 1 навчальних посібників загальним обсягом 11 друк. арк. 

 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
Звірковська В.А. Політологія : навчальний посібник для студентів 

негуманітарних спеціальностей / за ред. Овчаренко А.О., Звірковської 

В.А. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2017. 242 с. 

11,00 

 

Видано 4 номери наукового  журналу загальним обсягом 17,5 друк. арк. 

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк. 
Фінансовий простір №1/2017 4,3 

Фінансовий простір №2/2017 3,8 

Фінансовий простір №3/2017 3,9 

Фінансовий простір №4/2017 5,5 

 

Опубліковано 73 наукових статей. 

У т.ч.: 

– статтей в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science, Scopus та інших (крім, зазначених у п. 6.1); 

1. Гончаренко О.О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації 

стратегії розвитку фінансового сектору економіки України / Гончаренко О.О. // «Збірник 

наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». 

– 2017. – № 44 – Частина 1 – С. 15-25 (0,864 др. арк.)  

2. Гончаренко О.О. Термінологічне забезпечення теорії фінансового посередництва: розвиток 

ключових понять / Гончаренко О.О. // Облік і фінанси. – 2017. - № 1 (75). – С. 132-144. 

http://www.afj.org.ua/ua/article/457/ (1,082 др. арк.)  

http://www.afj.org.ua/ua/article/457/


3. Гончаренко О.О. Управління фінансовими інструментами кредитних спілок: проблеми 

застосування МСФЗ / Гончаренко О.О. // «Науковий вісник Полтавського університету економіки 

і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2017. - №1 (75). – С. (0,502 др. арк..)  

4. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Оптимізація підготовки фінансової звітності небанківських 

фінансових установ: адаптація МСФЗ / Гончаренко О.О., Лук’янець О.В.// Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Економіка. – 2017. - т. 22.4(57). – С.123-127 (0,483 др. арк.) 

5.  Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Завдання та функції бухгалтерського обліку: модифікація 

під впливом потреб управління небанківськими фінансово-кредитними установами / 

Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. // «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

«Економіка». – 2017. – випуск 2 (50). – С. 316-324. (0,810 др. арк.) 

6. Лютова Г.М. Методичні аспекти обліку готової продукції / Лютова Г.М., Бондар А. М. // 

Фінансовий простір. – 2017. -  №1(25). - С. 68-72. (0,25 др. арк.) 

7. Лютова Г. М. Внутрішній аудит у страхових компаніях / Лютова Г.М., Лаврова О. О. // 

Фінансовий простір. – 2017. - №1(25). - С. 75-80. (0,2 др. арк.) 

8. Гедз М.Й., Бакум І.В. Оцінка ресурсного потенціалу регіону (Науковий вісник Ужгородського 

національного університету, випуск 16/2017); (подано до друку) 

9. Гедз М.Й., Бакум І.В. Інвестиційна складова ресурсного потенціалу регіону (Науковий вісник 

Херсонського державного університету, випуск 27/2017). (подано до друку) 

10. Харченко А.М., Шабанова О.В., Черкашина К.Ф. Науково-методичний підхід до визначення 

оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку // Збірник наукових праць 

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. - №1 (22). –  С. 33-40 

(Web of Science) 

11. Нагайчук Н.Г. Оцінювання ефективності фінансового забезпечення відтворення основних 

засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Третяк, Н.Г. Нагайчук // Економіка та 

суспільство. – 2017. - №9. – С.1072-1079. – Режим доступу до журналу : 

http://economyandsociety.in.ua (Index Copernicus) 

12. Чернявська Л. В. Інституційна основа державного регулювання інноваційної діяльності / Л.В. 

Чернявська // Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. – 2017. 

– № 18. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-

r/3344-chernyavska-l-v-institutsijna-osnova-derzhavnogo-regulyuvannya-innovatsijnoji-diyalnosti 

(Index Copernicus) 

13. Гаряга Л.О. Удосконалення управління фінансовим результатом банку [Електронний ресурс] / 

Л.О. Гаряга // Modern Economics. – 2017. – № 4. – С. 23–34. – Режим доступу: 

http://modecon.mnau.edu.ua/issue/4-2017/UKR/hariaha.pdf (Directory of Open Access Journals, 

Google Scholar, JIFACTOR, Scientific indexing Service) 

14. Гмиря В. П. Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства в умовах кредитування 

аграрного виробництва /В. П. Гмиря // Науковий вісник Полісся. – 2017. -  № 1 (9). - Ч. 2. - С. 

151-157 (Web of Science). 

15. Жежерун Ю.В. Застосування кризових індикаторів в антикризовому управлінні в банку / Ю.В. 

Жежерун, В.О. Лущан // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

«Економіка і менеджмент»– 2017. Вип. 24. – Ч.2. – С. 64–68. – Режим доступу: 

http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/16.pdf (Index Сореrnicus). 

16. Майстренко С.В. Використання мовних засобів маніпулятивного впливу у судовій промові. 

Одеський лінгвістичний вісник. Одеса, 2017. № 9. Т. 2. С.99-104.(0,6 д.а.) 

17. Чернявський А.Л. Принципи та умови застосування контрзаходів у сучасному міжнародному 

праві. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 139. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/issue/view/7064. 

(0,74 д.а.). 

18. Потапенко Л.В. Взаємопов’язане навчання продуктивних та рецептивних видів мовленнєвої 

діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей. Науково-практичний 

журнал «Одеський лінгвістичний вісник». Одеса, 2017. Вип. №9. Т. 3. С. 169-173 (0,6 д.а.). 

19. Potenko L.O. InnovativeActivityasaDrivingForcefortheDevelopmentofEducationalSystem. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. 

гуманіт. ун-т., Одеса: МГУ, 2017. Випуск 27. T.2. С. 174-178 (0,6 д.а.). 

20. Басанська Н.В., Смутчак З.В. Проблеми вимушеної міграції населення: правовий аспект. 

Бізнесінформ.  № 2. 2017. С. 178-183(0,6 д.а.). 

http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1701/17lgmogp.pdf
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1701/17lgmusk.pdf


21. Басанська Н.В. Нерезиденти як суб’єкти права власності на землю: проблеми та перспективи. 

Підприємництво, господарство і право. № 9. 2017.  С.104-107 (0,6 д.а.). 

22. Рибалка О.В. Участь приватного детектива (детективного агентства) у збиранні доказів стороною 

захисту. / О. Рибалка // Право і суспільство. – 2017.- № 1. Ч. 1 С. 259-263. 

23. Богуславська С.І. Оцінка загроз з боку незбалансованості системи оподаткування на розвиток 

території. / Богуславська С.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. − Ужгород: УжНУ, 2017. – № 

12. – в друці. (Index Copernicus) 

24. Kochuma I.Y. Major Chalanges in Application of Projects Management Practices in Ukrainian Banks // 

Financial Space. – 2017. – №2. - С.66-69. - Режим доступу : 

http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14kijiff.pdf. 

25. Кравченко О.О. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття [Текст] / О.О. Кравченко 

// Молодий вчений. — 2017. — №3.  –  С. 691-697 

26.  Кравченко О.О. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та 

політичної нестабільності [Електронний ресурс] / О.О. Кравченко // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2017. – №17.  – C. 572-578 

27. Кукса В.М. Формування та позиціонування бренду «України» у світовому просторі / В.М. Кукса 

// Фінансовий простір 2017. - № 2. С. 26-31 http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1702/17kvmusp.pdf 

28. Руденко М.В. Формування концепції ризик-менеджменту аграрних підприємств / М.В. Руденко // 
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психологічна проблема:Психологія діяльності в особливих умовах: стан, проблеми, 

перспективи.матеріали Всеукраїнської наук. інтернет-конференції молодих науковців, курсантів, 

студентів і слухачів. (м. Черкаси, 15 лютого 2017 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 2017.С. 104-109. 

21. Мукомел С.А., Моргун Л.С. Структурні компоненти життєвої перспективи 

особистості:Психологія діяльності в особливих умовах: стан, проблеми, перспективи.матеріали 

Всеукраїнської наук. інтернет-конференції молодих науковців, курсантів, студентів і слухачів. 

(м. Черкаси, 15 лютого 2017 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. 

С.121-126. 

22. Мукомел С.А., Перхун Д.В. Професійна компетентність майбутніх фахівців ДСНС 

України:Психологія діяльності в особливих умовах: стан, проблеми, перспективи.матеріали 

Всеукраїнської наук. інтернет-конференції молодих науковців, курсантів, студентів і слухачів. 

(м. Черкаси, 15 лютого 2017 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. С. 

158-161. 

23. МукомелС.А., Кравченко А.О. Акмеологічний підхід у формуванні готовності майбутніх 

психологів до професійної діяльності:Психологія діяльності в особливих умовах: стан, проблеми, 

перспективи.матеріали Всеукраїнської наук. інтернет-конференції молодих науковців, курсантів, 

студентів і слухачів. (м. Черкаси, 15 лютого 2017 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, 2017. С.169-174. 

24. Гмиря В. П. Державна підтримка підприємств АПК в посткризових умовах господарювання /В. 

П. Гмиря // Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф.,  22 квітня 2017 р., м. Херсон;  упоряд.:  К. Мельникова, В. Петренко. 

– Херсон, 2017. – С. 30-33. 

25. Гедз М.Й. Удосконалення програми аудиту / М.Й. Гедз // Проблеми та перспективи розвитку 

економіки України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 

2017 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 115-118. 

26. Жежерун Ю.В. Роль банків з іноземним капіталом в забезпеченні стабільності банківського 

сектору України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграційні та 

глобальні аспекти економічного розвитку України» (24 травня 2017 р.). – К.: Київський 

університет ім. Бориса Грінченка, 2017. 

 



 

 5. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених: 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях та 

відсоток від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють на 

факультеті (у науковому 

підрозділі) 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються в 

Університеті після 

закінчення аспірантури 

2014 2 19 23,5 

2015 - 19 22,6 

2016 - 15 20,3 

2017 1 10  

 

Інформація про науково-дослідну роботу студентів  Черкаського навчально-наукового 

інституту у 2017 році  узагальнено в додатку 3. 

 

Участь у ІНДР «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» 

(№ ДР 0115U005652) – 1 магістр 

 

Проведено: ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», 

20-21 квітня 2017 р. 

 

Результати участи студентів у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад та 

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних і всеукранських 

конференціях 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Кіл-сть 

студент

ів 

Отримані нагороди 

Олімпіади  

1.  
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і 

аудит», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський 

університет імені Альфреда Нобеля, 21 квітня 2017 р. 

1 
номінація «Знавець 

аналізу господарської 

діяльності» 

2.  
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з «Банківської справи», м. 

Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України, 

12-14 квітня 2017 р.  

1 
диплом ІІ ступеня 

3.  
ІІ тур Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни 

«Інвестування», Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, 13-14 квітня 2017 р. 

1 
диплом ІІ ступеня 

4.  
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 

«Страхова справа», Тернопільський національний 

університет, 19-20 квітня 2017 р. 

2 
диплом ІІІ ступеня  

диплом IV ступеня 

5.  
Всеукраїнська студентськіа олімпіада з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент», Луцький національний 

технічний університет, 6-7 квітня 2017 р. 

1 
диплом IV ступеня 

Конкурси 

1.  
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 

2016/2017 н.р., м. Київ, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 4-6 квітня 2017 р. 

1 
диплом ІІІ ступеня 

2.  
І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів 

«Охорона та захист прав людини», м. Івано-Франківськ,18 

листопада 2017 р. 

3 
 

3.  
Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт 

Генеральної прокуратури України, 17 листопада – 13 
9 

1 переможець 



грудня 2017 р. (регіональний рівень) 

4.  
Всеукраїнський етап VІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім.Т. Шевченка, 04.02.2017 

1 
диплом ІІ ступеня 

5.  
Міжнародний студентський конкурс від компанії ELS 

Educational Services за ініціативи ООН «Many Languages, 

One World» 

1 
 

Міжнародні конференції 

1.  
II міжнародна науково-практична конференція «Соціальні 

трансформації у кризовий період», м. Краматорськ, ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 26 січня 2017 р. 

1 
 

2.  
II міжнародна науково-практична конференція 

«Економічне зростання в епоху соціальних 

трансформацій», м. Краматорськ, Наукова ініціатива 

«Універсум», 26 січня 2017 р. 

1 
 

3.  
II міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Перші кроки в науку», 

м. Краматорськ, Наукова ініціатива «Універсум», 26 січня 

2017 р. 

1 
 

4.  
ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

економічні дослідження», Наукова ініціатива «Універсум», 

12 лютого 2017 р.  

1 
 

5.  
III міжнародна науково-практична конференція 

«Гуманітарні науки: нові вирішення», м. Краматорськ, 

ТОВ «Нілан-ЛТД», 22 лютого 2017 р. 

6 
 

6.  
Міжнародна науково-практична конференція «Теория и 

практика современной науки», м. Дніпро, 24-25 лютого 

2017 р., 

2 
 

7.  
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

тенденції розвитку науки», м. Київ, МЦНД, 15-16 березня 

2017 р.  

1 
 

8.  
IV міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Результати наукового пошуку», м. 

Краматорськ, 18 березня 2017 р. 

1 
 

9.  
IV міжнародна науково-практична конференція «Суспільні 

дослідження у 21 сторіччі», м. Краматорськ, 24 березня 

2017 р. 

1 
 

10.  
ІІ Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та 

перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних 

процесів», м. Львів, Національний лісотехнічний 

університет України, 29-30 березня 2017 р. 

5 
 

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная экономика и образование: проблемы, 

возможности и перспективы развития», г. Алматы, 

Алматинской академии экономики и статистики, 29 

марта 2017 г. 

1  

12.  V міжнародна науково-практична конференція «Економіка 

та менеджмент у кризовий період», м. Краматорськ, 

Наукова ініціатива «Універсум», 8 квітня 2017 р. 

2  

13.  V міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Наукові розробки: перспективи 21 

сторіччя», м. Краматорськ, Наукова ініціатива 

«Універсум», 19 квітня 2017 р. 

2  

14.  V міжнародна науково-практична конференція «Суспільні 

науки : невирішені питання», м. Краматорськ, Наукова 

ініціатива «Універсум», 22 квітня 2017 р. 

1  



15.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Становлення нової економіки в сучасних умовах: 

особливості та напрями», м. Київ, Аналітичний центр 

«Нова економіка», 28-29 квітня 2017 р. 

1  

16.  VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасні економічні системи: стан та перспективи 

розвитку», м. Хмельницький, ХКТЕІ, 16-17 травня 2017 р. 

1  

17.  Міжнародний форум з безпеки «Перспективи 

управлінської діяльності субʼєктів господарювання в 

контексті економічної безпеки», м. Черкаси, Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, 25-27 

травня 2017 р. 

2  

18.  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

тенденції розвитку світової економіки», м. Харків, 

ХНАДУ, 26 травня 2017 р.  

1  

19.  Міжнародна науково-практична конференція для 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Економічна 

система в умовах інтеграційних процесів: стан та 

перспективи», м. Київ, Аналітичний центр «Нова 

економіка», 26-27 травня 2017 р. 

1  

20.  VI Міжнародна науково-практична конференція «Нові 

виклики світової науки», м. Моррісвілль, США, 27 травня 

2017 р.  

2  

21.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Вісімнадцяті економіко-правові дискусії», м. Львів, МІК 

«Наукова спільнота», 30 травня 2017 р. 

1  

22.  Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 

думка інформаційного століття», м. Дніпро, Громадська 

організація «Європейська наукова платформа», 19-20 

червня 2017 р. 

1  

23.  II Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і 

практика сучасної науки», Міжнародний центр наукових 

досліджень, 15-16 червня 2017 р. 

1  

24.  X міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Нові виклики. Нові досягнення», м. 

Краматорськ, Наукова ініціатива «Універсум», 15 вересня 

2017 р. 

3  

25.  X міжнародна науково-практична конференція «Суспільні 

науки сьогодні», м. Краматорськ, ТОВ «Нілан-ЛТД», 22 

вересня 2017 р. 

8  

26.  
ІV Міжнародна науково-практична конференція  «Облік, 

аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки», м. 

Луцьк, Луцький національний технічний університет, 

7 жовтня 2017 р. 

2  

27.  
XI міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Нові шляхи у наукових 

дослідженнях», м. Краматорськ, Наукова ініціатива 

«Універсум», 13 жовтня 2017 р. 

11  

28.  
Х міжнародна науково-практичноа інтернет-конференція 

«Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у 

новій економіці», м. Полтава, ПУЕТ, 19 жовтня 2017 р.  

2  

29.  
XI міжнародна науково-практична конференція 

«Гуманітарна думка», м. Краматорськ, ТОВ «Нілан-ЛТД», 

20 жовтня 2017р. 

3  

30.  
XI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків», м. Черкаси, ЧННІ УБС, 27 жовтня 2017 р. 

39  



31.  
Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні 

проблеми економіки та фінансів», м. Київ, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», 07 листопада 2017 р. 

4  

32.  
XII міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Наукові дослідження в Україні та 

світі», м. Краматорськ, Наукова ініціатива «Універсум», 10 

листопада 2017 р.  

22  

33.  
XII міжнародна науково-практична конференція 

«Суспільні науки в Україні та світі», м. Краматорськ, 17 

листопада 2017 р. 

3  

34.  
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка та управління: счасний стан і перспективи 

розвитку», м. Одеса, Одеська державна академія 

будівництвата архітектури, 23-24 листопада 2017 р. 

8  

35.  
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

економічного спрямування «Розвиток економічної науки 

на сучасному етапі», м. Тернопіль, Громадська організація 

«Наукова спільнота», 28 листопада 2017 р.  

1 
 

36.  
XIII міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених «Наукові дослідження у Східній 

Європі», м. Краматорськ, Наукова ініціатива «Універсум», 

8 грудня 2017 р. 

8 
 

37.  
XIIІ міжнародна науково-практична конференція 

«Суспільні науки : нові питання», м. Краматорськ, Наукова 

ініціатива «Універсум», 15 грудня 2017 р. 

64 
 

Всеукраїнські конференції 

1.  
Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне 

суспільство: напрями розвитку», м. Київ, Міжнародний 

науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая, 

24 березня 2017 р.  

4 
 

2.  
Міжвузівська наукова конференція молодих науковців, 

курсантів, студентів та слухачів «Гуманітарний дискурс 

суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє», м. 

Черкаси, ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 19 

квітня 2017 р. 

5 
 

3.  
ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів», м. Черкаси, Черкаський інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 20-21 квітня 2017р. 

93 
 

4.  
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Соціально-економічні проблеми сучасності», м. 
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Додаток 1 

Інформація про науково-дослідні роботи, 

що виконуються на кафедрах факультету в межах робочого часу науково-педагогічних працівників за період 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 (асс.; викладач, ст. викладач, доцент, проф.) 

 

Тема НДР (ким, 

коли затверджена) 

Науковий 

керівник (посада; 

ПІБ) 

Виконавці 

(посада; ПІБ) 

Науковий результат згідно ст. 1 Закону 

України 

«Про наукову та науково-технічну 

діяльність»* 

Значимість наукового результату 

Реформування 

фінансово-кредитної 

системи: 

методологія та 

практика (ДВНЗ 

«Університет 

банківської справи», 

26.10.2015)  

проф.  

М.Е. Хуторна  проф. С.М. 

Лобозинька,  

проф. В.Я. Вовк, 

доцент С.В. 

Запорожець, 

доцент Г.М. 

Чепелюк, 

доцент Ю.В. 

Жежерун, 

доцент В.Г. 

Костогриз, 

доцент О.А. 

Криклій, 

ст. викладач О.М. 

Бартош, ст. 

викладач С.В. 

Діденко, аспірант 

А.В. Соловаров, 

аспірант М.О. 

Мороз, докторант  

Н.А. Цікановська, 

доцент О.М. 

Момот, 

аспірант Н.Г. 

Вядрова, 

магістр В.В. 

Сахно 

 

Науковий звіт, колективна монографія - 

1, наукові статті – 13, тези наукових 

доповідей – 26, захищені магістерські 

роботи - 10.  

Бібліографічні дані окремих результатів: 

1. Реформування фінансово-кредитної 

системи: методологія та практика (№ 

держреєстрації 0115U005652) / 

Науковий керівник М.Е. Хуторна. – 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської 

справи», 2017. – 543 с. 

2. Розвиток банківської системи в 

умовах трансформації економічного 

простору : монографія / за ред. Чепелюк 

Г.М., Пантєлєєвої Н.М. – Черкаси, 2016. 

– 414 с. 

Розроблено моделі системи забезпечення інвестиційної 

безпеки України, у тому числі запропоновано авторський 

підхід до оцінки інвестиційної безпеки України та 

обґрунтовано її інституційні передумови; удосконалено 

концептуальні основи фінансової стабільності кредитних 

установ, обґрунтовано методологію формування системи 

забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, 

яка базується на теорії динамічної фінансової рівноваги, 

концепції вартісно-орієнтованого менеджменту, ризик-

орієнтованому підході, ідеях концепції сталого розвитку; 

розроблено підходи щодо організації роботи ФГВФО в 

аспекті управління активами ліквідних баків та 

налагодження фінансових розслідувань операцій банку із 

власниками та інсайдерами, а також запропоновано 

удосконалений порядок розрахунку, нарахування та сплати 

регуляторного збору учасників Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб;  удосконалено методологію 

антикризового управління в банку та його основних ознак 

згідно з системних підходом, у тому числі наукові-

методичні підходи до діагностування кризи в банківській 

системі на мікро- та макрорівнях; досліджено 

проблематику стратегічного управління функціонуванням 

системи банків з державною власністю, а також 

організаційно-управлінських аспектів діяльності 

фінансово-кредитних установ України у сучасних умовах, 

а саме, приділена увага питанням раціонального 

фондування ресурсів та особливостям впровадження 

інновацій у діяльність фінансових посередників. 

Одержані результати наукового дослідження упроваджено 

у навчальний процес при викладанні таких дисциплін: 



«Моделювання та оптимізація бізнес-процесів у банку», 

«Банківські операції», «Центральний банк та грошово-

кредитна політика», «Банківський аудит», «Внутрішній 

аудит в банку», «Ризик-менеджменту у банку», «Іпотечний 

ринок», «Банківський менеджмент», «Фінансовий 

менеджмент у банку» 

Соціально-

філософські 

проблеми в 

економіці та освіті 

заступник 

директора 

Пантєлєєва Н.М. 

доцент І.В. 

Іванова,  

доцент Л.В. 

Потапенко,  

доцент С.А. 

Мукомел,  

доцент С.В. 

Майстренко,  

доцент Л.О. 

Потенко  

Науковий звіт, наукові статті – 15, тези 

наукових доповідей – 15, методичні 

розробки – 4. 

Значимість наукового результату: базуючись на 

акмеологічному підході, запропоновано концепт 

забезпечення підвищення якості підготовки та 

конкурентоспроможності сучасного фахівця, що полягає у 

спрямованості педагогічних впливів на актуалізацію 

творчого потенціалу студентів, підвищення у них 

професійної мотивації та мотивації до досягнення успіху в 

діяльності, формування прагнення до самовдосконалення 

та успішної самореалізації в професії; розроблено 

рекомендації впровадження професійно-орієнтованого 

підходу як компоненти сучасної парадигми змісту 

навчання професійного іншомовного спілкування, для 

формування у студентів стійкої здатності іншомовного 

спілкування у конкретних професійних, ділових, наукових 

сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей 

професійного мислення; розроблено методичні підходи 

формування змісту моделі професійно-орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування, а саме 

комунікативних умінь за видами мовленнєвої діяльності на 

основі загальної та професійної лексики, мовні знання та 

навички, що включають знання фонетичних явищ, 

граматичних форм, правил словотворення, лексичних 

одиниць, термінології, характерної для певної професії та 

соціокультурні знання; обґрунтовано необхідність 

здійснення соціолінгвального аналізу англомовних 

неономінацій, які відображаються у явищі економічної 

глобалізації. 

Банківський бізнес: 

управління, 

технології, контроль 

доцент Чепелюк 

Г.М. 

доцент 

Запорожець С.В. 

доцент Костогриз 

В.Г. 

професор 

Пантєлєєва Н.М. 

доцент Чепелюк 

Науково-технічний звіт Проведено уточнення поняття «стратегія кредитно-

інвестиційної діяльності банку». Розвинуто підходи щодо 

сучасної класифікації стратегій кредитно-інвестиційної 

діяльності банків. Обґрунтовано закономірності 

формування та реалізації стратегій кредитно-інвестиційної 

діяльності банків в сучасних умовах України. Оцінено 

фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища 



Г.М. 

доцент Жежерун 

Ю.В. 

старший викладач 

Бартош О.М. 

на реалізацію стратегій кредитно-інвестиційної діяльності 

вітчизняних банків. З’ясовано вплив ресурсної складової 

на обсяг кредитно-інвестиційного портфеля банків. Про-

ведено оцінку ефективності стратегій кредитно-

інвестиційної діяльності банків України та розроблено 

рекомендації з підвищення їх ефективності. Досліджено 

теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації 

стратегій кредитно-інвестиційної діяльності на мікро- та 

макрорівні з урахуванням ендогенних та екзогенних 

факторів, проаналізовано вибір стратегії відповідно до 

етапу розвитку банківської системи. 

Запропоновано  шляхи удосконалення стратегій на мікро- 

та макрорівні, з використанням економіко-математичної 

моделі та впровадженням зарубіжного досвіду. Основні 

положення та рекомендації щодо аналізу діяльності банків 

доцільно використовувати в практиці аналітиками служби 

внутрішнього аудиту при визначенні власної конкурентної 

позиції. Для детального вивчення закономірностей 

діяльності банківських установ запропоновано напрями 

використання в аналітичній роботі служби внутрішнього 

аудиту методів, що ґрунтуються на математичній 

статистиці. Аналіз і прогноз щодо обсягів ресурсів та 

активів на певний період часу (квартал, рік) підвищує 

актуальність інформації, що оптимізує управління 

кредитною установою та уможливлює збереження і 

покращення ринкових позицій банку.  

Сучасний стан та 

вектори 

реформування 

ринку кредитно-

рейтингових послуг 

України 

доцент Ребрик 

М.А. 

доцент Ребрик 

Ю.С. 

За результатами дослідження 

опубліковано: 

2 статті у наукових фахових виданнях: 

1. Ребрик, М.А. Аналіз масштабів 

концентрації ринку рейтингових послуг 

України [Електронний ресурс] / М.А. 

Ребрик // Глобальні та національні 

проблеми економіки: електронне фахове 

видання. – 2016.– Випуск 11. – Режим 

доступу: http://global-

national.in.ua/archive/11-2016/ (0,79 д.а.) 

2. Ребрик, М. А. Екзогенні джерела 

конфлікту інтересів у сфері визначення та 

оновлення кредитних рейтингів в Україні 

Результати дослідження можуть бути використані:  

1) профільними комітетами Верховної ради України та 

народними депутатами України як суб’єктами законодавчої 

ініціативи – для удосконалення законодавства у сфері 

нагляду та регулювання діяльності вітчизняних КРА; 

2) Міністерством юстиції України – для реалізації 

виконання повноважень з гармонізації законодавства України 

та Європейського Союзу; 

3) Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку – для удосконалення профільного законодавства, 

підвищення ефективності нагляду та регулювання діяльності 

КРА; 

4) для оцінювання та обґрунтування вибору КРА в рамках 

проходження процедури обов’язкового рейтингування:  



/ М. А. Ребрик // Ефективна економіка. – 

2016. – № 7. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z

=5096 

3. Rebryk, M. The potential of conflicts of 

interest arising in the activities of credit 

rating agencies in Ukraine / Mykhailo 

Rebryk, Yuliia Rebryk, Sergii Sokol and 

Yevhenii Kozmenko // Problems and 

Perspectives in Management. – 2017. – № 

15(2-1). – рр. 222-233. – Access : 

https://businessperspectives.org/journals/prob

lems-and-perspectives-in-management/issue-

2-cont-11/the-potential-of-conflicts-of-

interest-arising-in-the-activities-of-credit-

rating-agencies-in-ukraine (Scopus) 

5 тез доповідей на міжнародних наукових 

конференціях: 

1. Ребрик, М.А. Роль та проблеми 

функціонування ринку кредитно-

рейтингових послуг України / М.А. 

Ребрик // Модернізація фінансово-

кредитної стратегії розвитку регіону та 

громади: науковий погляд: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково- 

практичної конференції (м. Ужгород, 29 

жовтня 2015 р.) – Ужгород: Видавництво 

УжНУ «Говерла», 2015. – С. 284-287 (0,23 

д.а.) 

2. Ребрик, М.А. Дослідження наглядової 

та регуляторної залежності від кредитних 

рейтингів в Україні / М.А. Ребрик, 

О.І. Шумейко // Інноваційний розвиток і 

транскордонна безпека:  економічні, 

екологічні, правові та соціокультурні 

аспекти : збірник матеріалів IV 

Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції студентів і молодих 

учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.) – 

С. 517-520 (0,35 д.а., авторський внесок 

 емітентами емісійних цінних паперів; 

  банківськими установами, в яких розміщено кошти 

страхових резервів, кошти інститутів спільного 

інвестування, а також такими, що є зберігачами активів 

інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) у 

формі цінних паперів; 

  підприємствами, у статутних фондах яких є державна 

частка; які мають стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави та/або які займають монопольне 

(домінуюче) становище; 

5) кредитно-рейтинговими агентствами України – для 

підвищення результативності та прозорості власної 

діяльності, відновлення довіри учасників фінансового ринку 

до рейтингових оцінок; 

6) викладачами ДВНЗ «Університет банківської справи» - 

при викладанні навчальних дисциплін «Фінансовий ринок», 

«Ринок фінансових послуг», «Послуги у сфері фінансового 

посередництва»  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5096
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5096


0,25 д.а.) 

3. Ребрик, М.А. Негативні екстерналії 

функціонування кредитно-рейтингових 

агентств / М.А. Ребрик // Розвиток 

соціально-економічних систем у 

трансформаційних умовах : збірник 

матеріалів V Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та 

молодих вчених (м. Бердянськ, 27-28 

січня 2016 р.) – С. 170-171. 

4. Ребрик, М.А. Особливості нагляду та 

регулювання діяльності кредитно-

рейтингових агентств в Україні та ЄС ЄС / 

М.А. Ребрик, Ю.С. Ребрик // International 

Scientific Conference Modernization of 

socio-economic systems: the new economic 

conditions: Conference Proceedings, Part 2, 

September 28, 2016. Kielce, Poland: Baitija 

Publishing. – P. 175-178.(0.2 д.а) 

5. Ребрик, М.А. Внутрішні джерела 

конфлікту інтересів у діяльності 

кредитно-рейтингових агентств / М.А. 

Ребрик // Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва : Збірник тез 

доповідей Х Міжнародної науково-

практичної конференції (25 листопада 

2016 року). – Харків: Харківський 

національний автомобільно-дорожній 

університет, 2016. – подано до друку (0,13 

д.а.) 

Використання 

математичних 

методів, моделей та 

інформаційних 

технологій у 

дослідженні 

фінансово-

економічних систем 

проф. Засядько 

А.А. 

доцент Королюк 

С.С., 

доцент Касярум 

Я.О., 

доцент Касярум 

О.П. 

Науковий звіт, наукові статі - 11, тези 

наукових доповідей – 5 

Бібліографічні дані окремих результатів: 

1. Касярум О.П. Підготовка фахівців 

банківської справи з дисциплін 

прикладного математичного спрямування 

/ О.П. Касярум // Вісник Черкаського  

Університету. Серія "Педагогічні науки". 

– №32 (285). – 2013. – С. 67-74. 

2. Касярум О.П. Особливості викладання 

Проаналізований сучасний рівень використання 

математичних методів, моделей та відповідних програмних 

продуктів у викладанні економічних дисциплін у ВНЗ.  

Розроблена методика і використана для аналізу результатів 

навчання студентів і для аналізу якості викладання 

навчальних дисциплін. Розроблені пропозиції щодо 

удосконалення математичної та комп’ютерної підготовки 

студентів економічного профілю у ВНЗ. Досліджений 

сучасний рівень використання математичних методів, 

моделей та відповідних програмних продуктів в економічних 



дисциплін прикладного математичного 

спрямування при підготовці спеціалістів 

банківської справи / О.П. Касярум // 

Вісник Університету банківської справи. – 

№ 1 (22). – 2015. – С.162-167. 

3. Засядько А.А., Королюк С.С.  Розділ 20. 

Моделювання максимізації прибутку на 

основі виробничої функції Кобба-Дугласа.  

//Інформаційні  технології: проблеми і 

перспективи:  монографія  /  за заг.  ред.  

В.  С.  Пономаренка.  –  Х.: Вид.  Рожко С. 

Г., 2017. – 447 с. – С.312-324. 

4. Засядько А.А. Восстановление 

параметров объектов информационного 

обеспечения автоматизированных систем 

управления на основе дифференциально-

нетейлоровских преобразований// 

Системи обробки інформації: Збірник 

наукових праць. – Х.: Харківський 

університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба. – 2015. –  Вип.42 (129). – С. 20-

23. 

5. Засядько А.А Решение задачи 

восстановления параметров объектов 

информационного обеспечения 

автоматизированных систем управления// 

Системи обробки інформації: Збірник 

наукових праць. – Х.:Харківський 

університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба. – 2016. –  Вип.4 (141). – С. 35-

40. 

6. Засядько А.А., Королюк С.С. 

Дослідження ефективності роботи 

виробничого підприємства// International 

Scientific-Practical Conference Economic 

Development Strategy in Terms of European 

Integration: Conference Proceedings, May 

27, 2016. – Kaunas: Baltija Publishing, 2016. 

– Р. 341-344. 

7. Засядько А.А. Зниження 

дослідженнях. Отримана залежність максимального значення 

функції прибутку двохресурсного підприємства від 

показників виробничої функції. Досліджена чутливість 

функції прибутку на зміну параметрів, що розглядаються.   

Економічні задачі нелінійного програмування великої 

розмірності перетворені в задачі меншої розмірності, які 

можна розв’язувати звичайними методами.  

 



обчислювальної складності в задачі 

нелінійного програмування великої 

розмірності // Вісник УБС. – 2016. –  

№2(23). – С. 158-162. 

8. Засядько А.А., Королюк С.С. 

Моделювання максимізації прибутку на 

основі виробничої функції Кобба-Дугласа 

// Системи обробки інформації: Збірник 

наукових праць. – Х.:  Харківський 

університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба. – 2017. – Вип. 2(148).– С. 168-

173 

Підвищення 

надійності інтернет-

платіжних систем на 

основі комбінацій-

ного хешування 

проф. Засядько 

А.А. 

професор 

Засядько А.А.,  

Науковий звіт, наукові статі - 4, тези 

наукових доповідей – 4  

Бібліографічні дані окремих результатів: 

1. Засядько А.А., Клювак О. В. Королюк 

С.С. Алгоритм безпечного здійснення 

інтернет-транзакцій на основі хешування 

он-лайн власного коду // Вісник 

Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ) – 

Вип. № 3(18). – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 

292-295.  

2. Засядько А.А., Клювак О.В. 

Надежность применения 

комбинационного хеширования 

аутентификационных данных в Интернет-

платежных системах // Системи обробки 

інформації: Збірник наукових праць / 

Харківський університет Повітряних Сил 

ім. Івана Кожедуба. – Х.:– 2013. – Вип. 3 

(110). –  Т. 2. – С. 84-89.  

3. Засядько А.А., Клювак О.В., Королюк 

С.С. Аналіз методів аутентифікації за 

допомогою банківських карток в 

інтернет-платіжних системах // Системи 

обробки інформації. Збірник наукових 

праць. Том 1. Інформаційні технології та 

захист інформації: Харків: видавництво 

Харківського університету Повітряних 

Наведений понятійно-категоріальний апарат в області 

захисту інформації, необхідний до побудови схеми транзакції 

в інтернет-платіжних системах, Описані засоби розрахунку, в 

яких виступають банківські платіжні картки. Розглянуті 

методи безпечної передачі даних під час інтернет-транзакції.  

Виокремлена найуразливіша ланка у схемі здійснення 

інтрнет-транзакцій та імовірнісних загроз з боку усіх 

учасників транзакцій на різних етапах. Проаналізовані  

кількість факторів  автентифікації в інтернет-платіжних 

системах, що є доцільним і достатнім для отримання 

достатнього рівня надійності передачі даних в інтернет – 

платіжних системах. Проаналізовані засоби захисту існуючих 

технологій безпеки, що використовуються при передачі 

даних в інтернет – платіжних системах Visa International та 

Mastercard Worldwide як емітентів платіжних карток 

міжнародного рівня і протоколі Kerberos  для забезпечення 

цілісності, конфіденційності та автентичності. Побудована  

надійна система автентифікації на основі багатофакторної 

автентифікації в інтернет-платіжних системах з врахуванням 

переваг і недоліків розробок міжнародних платіжних систем 

Visa International MasterCard Worldwide у сфері захисту даних 

держателів банківських карток, які ініціюють транзакцію в 

інтернет-платіжних системах. Реалізоване комбінаційне 

хешування та його програмна архітектура. Проведена оцінка 

якості комбінаційного хешування автентифікаційних даних 



сил імені Івана Кожедуба. - 2012. - 

Випуск 4(102). – С. 122-127. (вид. ВАК) 

4. Надежность применения 

комбинационного хеширования 

аутентификационных данных в Интернет-

платежных системах //  Информационные 

системы и технологии в управлении, 

образовании, науке: Монография / Под 

ред. проф. В.С. Пономаренко. – Х.: 

Цифрова друкарня №1, 2013. – С. 247-

257.  

 
* науковим результатом може бути: 

1) Нове знання, одержане в процесі НДР та зафіксоване у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про НДР, монографії, підручника, 

наукового відкриття тощо.  

При наявності публікацій в зарубіжних виданнях обов׳язково виділити видання, які мають імпакт-фактор. 

Дані про видані монографії, підручники, навчальні посібники надавати тільки в формі бібліографічного опису. 

Для отриманого патенту чи наукового відкриття вказати країну. 

2) Нове конструктивне чи технологічне рішення; програмний продукт; експериментальний зразок; закінчене випробування; розробка, яка впроваджена або може бути 

впроваджена в суспільну практику. 



 

 

Додаток 2 

 

ПОКАЗНИКИ 

наукової  та  науково-технічної  діяльності  Черкаського інституту 

за 2017 рік 

 
№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

1, Науково-педагогічні кадри   

1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників у ВНЗ, усього  62 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього  53 
а) з них:   – доктори наук 6  
б) – кандидати наук  36 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього  9 

а) з них:   – доктори наук  3 
б) – кандидати наук  6 

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

характеру, усього (договорів, угод) 
  

а) з них:   – доктори наук   
б) – кандидати наук   

1.2. Загальна чисельність працівників науково-дослідної частини, інституту, сектору, 

відділу ВНЗ/НУ, усього 
  

1.2.1. Загальний фонд, усього   
1.2.1.1. Чисельність штатних працівників (основне місце роботи в НДЧ, інституті, 

секторі, відділі ВНЗ/НУ), усього 
  

1) з них:   – дослідники, усього:   
а) у тому числі:   – доктори наук   
б) – кандидати наук   

в) –  аспіранти   
2) – техніки   

а)   у тому числі:   – студенти   
3) – допоміжний персонал   

а) у тому числі:   – студенти   
4) – інші   

1.2.1.2. Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього   

1.2.1.2.1 Внутрішні сумісники, усього   
а) у тому числі: – доктори наук   
б) – кандидати наук   

2) – техніки   
а) у тому числі:   – студенти   

3) – допоміжний персонал, усього   

а) у тому числі:   – студенти   
4) – інші   
1.2.1.2.2 Зовнішні сумісники, усього  

а) у тому числі:   – доктори наук  
б) – кандидати наук  

1.2.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

характеру, усього (договорів, угод) 
  

1.2.2. Спеціальний фонд, усього   
1.2.2.1. Чисельність штатних працівників, усього   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

а) у тому числі:   – доктори наук   
б) – кандидати наук   

1.2.2.2. Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, усього   

1.2.2.2.1 Внутрішні сумісники, усього   
а) у тому числі: – доктори наук   
б) – кандидати наук   

1.2.2.2.2 Зовнішні сумісники, усього  
а) у тому числі:– доктори наук  
б) – кандидати наук  

1.2.2.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

характеру, усього (договорів, угод) 
  

1.3. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт за загальним та 

спеціальним фондом 
  

1.3.1. 22-35 років   
1.3.2. 35-45 років   
1.3.3. 45-60 років   
1.3.4. понад 60 років   

1.4. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт   
2, Підготовка наукових кадрів   

2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього   

2.1.1. з них:   – з відривом від виробництва   
2.1.2. – без відриву від виробництва   
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді   
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього   

2.3.1. з них:   – із захистом дисертації   
2.4. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад   

2.5. Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ, всього   

2.5.1. з них:   – спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах   

2.5.2. – спеціальностей в кандидатських спеціалізованих вчених радах   

2.6. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  1 

2.6.1. з них:   – кандидатських дисертацій 1 
1) – захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ, усього   

а) у тому числі:   – захищених працівниками ВНЗ/НУ   

б) – захищених сторонніми працівниками   
2) – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ/НУ, усього  1 

2.6.2. – докторських дисертацій   

1) – захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ/НУ, усього   

а) у тому числі:   – захищених працівниками ВНЗ/НУ   

б) – захищених сторонніми працівниками   

2) – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ/НУ, усього   

2.7. Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за державним 

замовленням 
  

2.8. Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ   

3, Фінансування науково-технічної діяльності   

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них:   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

3.1.1. – фундаментальних досліджень   

3.1.2. – прикладних досліджень і розробок   

3.1.3. – збереження наукових об'єктів, що становлять НН   

3.1.4. – проведення міжнародних наукових заходів   

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та науково-

технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 

  

3.2.1. – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними цільовими 

програмами 

  

3.2.2. – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним замовленням   

3.2.3. –  обсяг  фінансування  наукових  і  науково- технічних    робіт    за    проектами        

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

  

3.2.4. –  обсяг  фінансування  наукових  і  науково- технічних робіт за госпдоговорами   

3.2.4.1. у тому числі: – міжнародними   

3.2.5. – обсяг фінансування за надання наукових послуг   

3.2.6. – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:   

3.2.6.1. – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень   

3.2.7. –  надходження  від  надання  платних  послуг та  виконання  наукових  і  

науково-технічних  робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК 

  

4, Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної 

діяльності ВНЗ/НУ 

  

4.1. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн., 

усього, 

  

4.1.1. з них:   – придбані за кошти загального фонду   

4.1.2. – придбані за кошти спеціального фонду, з них:   

4.1.2.1. – за кошти іноземних грантів;   

4.1.3. – придбані за кошти  та/або передані спонсорами та інвесторами   

4.2. Кількість існуючих на базі ВНЗ/НУ наукових та науково-технічних 

інфраструктур: 
  

4.3.1. – лабораторії   
4.3.2. – міжвідомчі центри   
4.3.3. – науково-дослідні інститути   
4.3.4. – центри спільного користування обладнанням   

4.3.5. – наукові бібліотеки   

4.3.6. – наукові музеї   
4.3.7. – ботанічні сади   
4.3.8. – інші (із зазначенням позицій)   

5, Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт   

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки, поданих від ВНЗ/НУ, всього 

  

5.2. Кількість лауреатів (працівників ВНЗ/НУ), всього   

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього   
5.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, та 

наукових об'єктів, які утримувались у звітному періоді за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі: 
  

5.4.1. – фундаментальні дослідження   
5.4.2. – прикладні дослідження   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

5.4.3. – прикладні розробки   
5.4.4. – збереження наукових об'єктів, що становлять НН   

5.4.5. – міжнародні наукові заходи (конференції,семінари)   

5.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього 
  

5.5.1. з них:   – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими 

програмами 
  

5.5.2. – наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням   
5.5.3. – кількість міжнародних грантів   
5.5.4. – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та науково-технічних 

робіт 
  

5.5.5. – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами   
5.5.4.1 у тому числі: – міжнародними   
5.5.5. – фундаментальні дослідження, з них:   

5.5.5.1. – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень   
5.6. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 
 2 

5.6.1 з них:   – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  2 

5.7. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому числі: 
  

5.7.1. – фундаментальні дослідження   
5.7.2. – прикладні дослідження   
5.7.3. – прикладні розробки   
5.8. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-

технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, усього 
  

5.8.1. з них:   – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими 

програмами 
  

5.8.2. – наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням   

5.8.3. – наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного співробітництва 

(гранти, наукові проекти) 
  

5.8.4. – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами   

5.8.4.1. у тому числі: – міжнародними   
5.8.5. – фундаментальні дослідження, з них:   

5.8.5.1. – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень   

5.8.6. – інше   
5.9. Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в 

межах кафедральної тематики: 
 2 

5.9.1. з них:   – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  2 
5.10. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів)   

5.10.1. – з них: всеукраїнських  1 
5.10.2. – міжнародних, всього  1 
5.11. Взято участь у виставках, всього   
5.11.1. з них:   – у національних   
5.11.2. – у міжнародних   

5.12. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ/НУ, 

установами, організаціями 
  

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 
  



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

1) " – нової техніки, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
2) " – нових технологій, з них:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   

б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   

3) " – нових матеріалів, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   

б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
5) " – методів, теорій, з них:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
6) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього 

одиниць, у тому числі: 
  

1) " – нової техніки, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   

2) " – нових технологій, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   

б) – за прикладними дослідженнями і розробками   
в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

г) – за роботами у межах кафедральної   
  тематики   

3) " – нових матеріалів, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   

5) " – методів, теорій, з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   

6) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

в) – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 

  

г) – за роботами у межах кафедральної тематики   
5.15. Впроваджено НТП  у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього 

одиниць, у тому числі: 
  

1) " – нової техніки   
2) " – нових технологій   
3) " – нових матеріалів   
4) " – сортів рослин та порід тварин   
5) " – методів, теорій   
6) " – інше*(із зазначенням позицій)   

6, Наукові праці   

6.1. Опубліковано монографій  1 
6.1.1. Усього одиниць, в тому числі:   

а) – за фундаментальними дослідженнями  1 
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.1.2. В межах кафедральної тематики   
6.1.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій  28,75 
6.1.4. Усього опублікованих одиниць, в т. ч. в Україні:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і   

  розробками   

6.1.4.2. В межах кафедральної тематики   
6.1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів монографій   
6.1.5. За кордоном   

6.1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

б) – за прикладними дослідженнями і розробками   
6.1.5.2. В межах кафедральної тематики   
6.1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном   

6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників 1 

6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.2.2. В межах кафедральної тематики   
6.2.3. Всього обліково-видавничих аркушів підручників 11,00  
6.3. Кількість публікацій (статей) 73 
6.3.1. Усього одиниць, в тому числі:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.3.2. В межах кафедральної тематики   
6.3.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) 
44,35 

6.3.4. За кордоном  6 
6.3.4.1. Усього одиниць, в тому числі:   

а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.3.4.2. В межах кафедральної тематики   
6.3.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) виданих за кордоном 

2,87 

6.3.5. У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 
 31 

6.3.5.1. Усього одиниць, в тому числі:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.3.5.2. В межах кафедральної тематики   
6.3.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей)   у   міжнародних   

науковометричних   базах даних     (Scopus,     Web     of     science     для     соціо- 

гуманітарних Copernicus) 

19,24  

6.3.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
  

6.3.7 У міжнародних науковометричних базах даних 

(крім РИНЦ) 

 10 

6.3.7.1 Усього одиниць, в тому числі:   
а) – за фундаментальними дослідженнями   
б) – за прикладними дослідженнями і розробками   

6.3.7.2 В межах кафедральної тематики   
6.3.7.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 

 5,53 

6.3.8 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
  

7, Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт   

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

7.1.1. " – в Україні, з них:   
7.1.1.1. – патентів на винаходи   
7.1.2. " – за кордоном, з них:   
7.1.2.1. – патентів на винаходи   
7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  2 

7.2.1. " – в Україні, з них:  2 
7.2.1.1. – патентів на винаходи  2 
7.2.2. " – за кордоном, з них:   
7.2.2.1. – патентів на винаходи   
7.2.2.2. – відкриття   
7.3. Кількість проданих ліцензій,   

7.3.1 - усього одиниць   
7.3.2 - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)   

8, Інноваційна інфраструктура   

8.1. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній період на 

базі ВНЗ/ НУ, усього одиниць 
  

8.1.1. з них:   – бізнес-інкубатори   
8.1.2. – технопарки   
8.1.3. – наукові парки   
8.1.4 – навчально-наукові виробничі комплекси   

8.1.5. – інше (із зазначенням позицій)   
9, Наукова робота студентів   

9.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ/НУ 538  

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб 1 

9.2.1. з них:   – з оплатою із загального фонду бюджету   

9.2.2. – з оплатою із спеціального фонду бюджету   
9.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,  6 

9.3.1. в тому числі:   – на міжнародних олімпіадах   
9.4. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

студентських НДР 
 15 

9.4.1. з них:   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  1 

9.4.2. – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР   

9.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  10 
9.5.1. з них:   – самостійно  3 
9.6. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України   

10, Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)   

10.1. Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього  10 
1) з них:   – доктори наук   
2) – кандидати наук  7 
3) – аспіранти  2 
4) – докторанти   
5) – без ступеня, не включаючи аспірантів  1 
10.2. Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього   

1) з них:   – доктори наук   
2) – кандидати наук   
3) – аспіранти   
4) – докторанти   



 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

  

5) – без ступеня, не включаючи аспірантів   

10.3. Кількість науковців, що отримували премії, з них:   
1) – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 

вчених 
  

2) – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень 
  

3) – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді   

4) – щорічні премії Президента України для молодих учених   

5) – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень науково- технічних розробок 
  

6) – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України 
  

7) – стипендії Верховної Ради України   
8) – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених   
10.4. Наукові праці, конференції   

10.4.1. Опубліковано монографій   
1) – за кордоном   
10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників   
10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць:  14 
1) з них:   – статей у зарубіжних виданнях  1 

а) в тому числі:    – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of 

science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
 8 

10.4.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
  

10.4.6. Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього   

1) з них:   – всеукраїнських  4 
2) – міжнародних  16 

 
 



 

 

Додаток 3 

 

Інформація 

про науково-дослідну роботу студентів  

Черкаського навчально-наукового інституту у 2017 році 

 

 1. Кількість студентів факультету денної форми навчання станом на 1 жовтня 2017 

року – 538 ос. 

 

 2. Структури, які здійснюють організацію науково-дослідної роботи студентів на 

факультеті в цілому, а також на кафедрах (Рада з науково-дослідної роботи студентів, 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, органи 

студентського самоврядування, добровільні об’єднання студентів тощо; можна 

представити у вигляді схеми). Зазначити їхні функції (діяльність). 

 

 3. Залучення студентів до виконання держбюджетних і госпдоговірних тем, що 

виконуються в Університеті: 

Кількість 

держбюджетних 

тем 

Кількість студентів, 

залучених до виконання 

держбюджетних тем 

Кількість 

госпдоговірних 

тем 

Кількість студентів, 

залучених до 

виконання 

госпдоговірних тем 

1 2 3 4 

 

 4. Залучення студентів до виконання вітчизняних і міжнародних проектів (ґрантів), 

що виконуються в Університеті: 

Кількість 

проектів 

Кількість студентів, 

залучених до виконання 

проектів (грантів) 

Категорія 

залучених 

студентів (курс 

навчання) 

Форма залучення 

(види виконуваних 

робіт) 

Вітчизняні 

    

Міжнародні (гранти) 

    

 

 5. Залучення студентів до наукової роботи у позанавчальний час: 

Назва форми наукової діяльності 

студентів 

Форми залучення (види 

виконуваних робіт) 

Кількість 

залучених 

студентів 

Курс навчання 

студентів 

1 2 3 4 
Студентські наукові гуртки Засідання студентських 

наукових гуртків (конкурсна 

робота, публікація тез 

доповідей, виступи на 

конференціях) 

  

Товариства    

Об’єднаня    

Клуби за інтересами    

Проблемні групи    

Наукові, науково-методичні, науково-

практичні семінари 

   

Інші (навести назву)    



 

 

  

6. Наукова робота студентів на базі структурних підрозділів: 

Назва підрозділу Форми залучення (види 

виконуваних робіт) 

Кількість 

залучених 

студентів 

Курс навчання 

студентів 

1 2 3 4 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

Участь у науково-практичних 

конференціях 

67 2-6 

Студентські наукові гуртки 100 1-6 

Участь у конкурсі студентських 

наукових робіт за програмою 

«Завтра.ua» 

1 4 

Всеукраїнський конкурс за 

спеціальністю «Економіка АПК» 

1 

 

4 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Гроші, фінанси і 

кредит»  

1 5 

ІНДР «Реформування фінансово-

кредитної системи: методологія 

та практика» (№ ДР 

0115U005652)  

1 VI 

 

1. Кількість захищених магістерських і дипломних робіт: 

8.03050801 «Фінанси і кредит» – 46 

073 «Менеджмент» – 15 

8.03050901 «Облік і аудит» – 31 

 

 8. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за результатами 

їхньої науково-дослідної роботи (у співавторстві / самостійних). 

- статті – 10 

- тези доповіді – 274 

зокрема наукові публікації: 

- у співавторстві – 72 

- самостійних – 212 

 

 9. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами (у 

співавторстві / самостійних).  

 

 10. Інформація про проведені на базі Університету міжнародні та всеукраїнські 

студентські конференції: 

Назва конференції Статус конференції 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість 

учасників від 

інших ВНЗ 

Кількість 

закордонних 

учасників, країни 

1 2 3 4 5 

Фінансово-кредитна 

система України в 

умовах інтеграційних і 

глобалізаційних 

процесів 

ХVI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та аспірантів 

175 29 - 

 



 

 

11. Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових заходів: 

конкурсів, олімпіад, оглядів, виставок студентської наукової творчості тощо (у довільній 

формі). 

 ювілейні Х «Шевченківські читання», березень 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», м. Черкаси,  

 Регіональний турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність», 16 грудня 2017 

р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси 

 круглий стіл «Єднаймося ж, брати мої…», 22 березня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», м. Черкаси 

 круглий стіл на тему «Соціально-правові аспекти протидії наркотизації 

українського суспільства» в рамках Черкаських правових читань, 12 грудня 2017 р., 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси 

 Загальноуніверситетська олімпіада з дисципліни «Інвестування»  

 Загальноуніверситетська олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент»  

 

12. Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах і програмах 

(конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах, програмах обміну 

студентами, програмах міжнародних обмінів з отриманням двох дипломів тощо). 

 

Назва заходу, програми Країна Кількість залучених студентів Результат участі 

1 2 3 4 

Програма обміну 

студентами 

Польща 1 семестрове 

навчання 

Програма обміну 

студентами 

Литва 1 семестрове 

навчання 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Современная 

экономика и 

образование: 

проблемы, 

возможности и 

перспективы развития» 

Казахстан 1 Публікація тез 

 

 13. Форми заохочення студентів за результатами науково-дослідної роботи: 

Форма заохочення Прізвище, ініціали, курс 

Стипендії 

Президента України  

Верховної Ради України  

Кабінету Міністрів України  

Інших установ і фондів  

Іменні премії 

  

 

 

 



 

 

Додаток 4 

 

 
Показники статистичної звітності  

по Черкаському навчально-науковому інституту 
 

Кількість наукових та науково-технічних робіт за 2017 

(одиниць) 

 Код рядка Усього 

З них 

впрова-

джено 

З графи 1 – з пріоритетних 

напрямів розвитку науки і 

техніки 

З них впрова-джено 

З графи 1 – мають 

інноваційну 

спрямованість 

А Б 1 2 3 4 5 

Кількість наукових та науково-технічних робіт  103      

з них зі створення       

нових видів виробів 104      

у тому числі роботи, у яких використані винаходи 105      

з р.104 – нових видів техніки 106      

нових технологій 107      

з них ресурсозберігаючих 108      

нових видів матеріалів  109      

нових сортів рослин і порід тварин  110      

нових методів, теорій 111      

Кількість друкованих робіт (сума рядків 113,115,117,118) 112 241 Х Х Х Х 

у тому числі монографії 113 1 Х Х Х Х 

з них, що видані за кордоном 114  Х Х Х Х 

статті в наукових фахових журналах 115 66 Х Х Х Х 

з них, що входять до міжнародних баз даних 116 44 Х Х Х Х 

підручники, навчальні посібники тощо 117 1 Х Х Х Х 

інші 118 173 Х Х Х Х 
 

 



 

 

 

Міжнародне співробітництво  за 2017 рік 

 Додаток 5 

Винахідницька діяльність за 2017 р. (одиниць) 
 

 
Код 

рядка 
Усього  

У т.ч. на термін  

до 3-х 

місяців 

3 місяці - 

1 рік 

1-2 

роки 

більше 2 

років 

А Б 1 2 3 4 5 

Кількість наукових працівників, які 

виїжджали за межі України, осіб 401 1     

у тому числі з метою       

стажування, навчання, підвищення 

кваліфікації 402 1 1    

викладацької роботи 403      

Проведення= -наукових досліджень 404      

Кількість виїздів наукових працівників 

за межі України з метою участі у 

міжнародних семінарах, конференціях 

тощо, одиниць 405  Х Х Х Х 

Кількість міжнародних конференцій, 

семінарів тощо, проведених 

організацією (установою), одиниць 406 1 Х Х Х Х 

Кількість грантів, отриманих на 

наукову роботу від міжнародних 

фондів, одиниць 407  Х Х Х Х 

у тому числі       

індивідуальних 408  Х Х Х Х 

колективних (у гр.2 вказати число 

науковців, які користувалися грантом, 

осіб) 409   Х Х Х 

  

 
Код 

рядка 

В 

Україні 

В інших 

країнах 

світу 

А Б 1 2 

Подано заявок на видачу 

охоронних документів 501  - 

з них   - 

на винаходи 502   

на сорти рослин 503  - 

Отримано охоронних 

документів 504  - 

з них   - 

на винаходи 505   

на сорти рослин 506 - - 
 

 



 

 

Додаток 6 

 
Секція (додаток 16) 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України 
 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах 

робочого часу викладачі 
 

1. Тема НДР: Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика 

2. Керівник НДР: Хуторна М. Е. 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0115U005652 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: 

5. Терміни виконання: 11 листопада 2015 – грудень 2017  

6. Анотація. Звіт про виконання ІНДР: 543 с., 72 рис., 67 таблиць, 513 літературних джерел.  

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у сфері трансформації 

фінансово-кредитної системи. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти процесу 

реформування фінансово-кредитної системи. 

Метою роботи є узагальнення теоретико-методологічних аспектів та розробка 

пропозицій щодо перспективних напрямів реформування фінансово-кредитної системи. 

Досягнення задекларованої мети дослідження передбачає використання комплексу 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу і синтезу, індукції і дедукції; 

узагальнення; системно-структурного аналізу; метод економіко-статистичного аналізу; 

нормативно-розрахунковий метод, методи економіко-математичного моделювання; 

групування і порівняння; графічний метод. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці моделі системи 

забезпечення інвестиційної безпеки України, у тому числі запропоновано авторський підхід 

до оцінки інвестиційної безпеки України та обґрунтовано її інституційні передумови; 

удосконаленні концептуальних основ фінансової стабільності кредитних установ (зокрема, її 

тлумачення, класифікації видів, змістоформуюючі характеристики, структурування її 

рушійних чинників), обґрунтуванні методології формування системи забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ, яка базується на теорії динамічної фінансової 

рівноваги, концепції вартісно-орієнтованого менеджменту, ризик-орієнтованому підході, 

ідеях концепції сталого розвитку; розробці підходів щодо організації роботи ФГВФО в 

аспекті управління активами ліквідних баків та налагодження фінансових розслідувань 

операцій банку із власниками та інсайдерами, а також запропоновано удосконалений 

порядок розрахунку, нарахування та сплати регуляторного збору учасників Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб;  подальшому розвитку методології антикризового 

управління в банку та його основних ознак згідно з системних підходом, у тому числі 

наукові-методичні підходи до діагностування кризи в банківській системі на мікро- та 

макрорівнях; дослідженні проблематики стратегічного управління функціонуванням системи 

банків з державною власністю, а також важливих організаційно-управлінських аспектів 

діяльності фінансово-кредитних установ України у сучасних умовах, а саме, питанням 

раціонального фондування ресурсів та особливостям впровадження інновацій у діяльність 

фінансових посередників. 
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захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми 

захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами 

досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР). 
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Секція - фундаментальні дослідження 

Напрям дослідження - Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах 

робочого часу викладачі 
 

1. Тема НДР: Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті 

2. Керівник НДР: Пантєлєєва Н.М. 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0115U002683 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: 

5. Терміни виконання: січень 2015 – грудень 2017  

6. Анотація. Звіт про виконання ІНДР: 187 с., 1 рис., 7 таблиць, 160 літературних джерел  

Об’єкт дослідження – феномен філософії економіки та феномен філософії освіти через 

філософію рефлексії їх сутності та процесів, які ними зумовлені.  

Предмет дослідження – проблеми в економіці та освіті в умовах сучасних 

трансформацій суспільства під впливом глобалізаційних процесів, інформатизації та 

цифровізації економіки.  

Мета роботи – дослідження теоретико-методологічних засад та аналіз проявів 

сучасного економіко-філософського знання, соціально-філософський аналіз філософії освіти 

у співвідношенні з викликами глобалізованого суспільства, системою цінностей, 

тенденціями розвитку економіки та модернізації освіти. 

Досягнення задекларованої мети дослідження передбачає використання комплексу 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: історичний, порівняльний, 

діалектичний методи; структурний, функціональний і ситуаційний аналіз; 

міждисциплінарний підхід; системний аналіз і синтез; інші методи наукового пізнання та 

результати вивчення філософської, соціологічної, педагогічної літератури з проблематиці, 

що досліджується. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

розкрито сутність, структуру та етапи розвитку філософії економіки як наукового 

напряму; проведено порівняння характеристичних особливостей визначення понять 

«філософія економіки» та «філософія господарства»; доведено, що філософський підхід дає 

змогу розглядати економіку як складну, відкриту, нелінійну систему з її незворотністю, 

можливістю виникнення нових зв’язків і відношень; наголошено на необхідності 

розширення дослідницького інструментарію дослідження «філософії економіки» завдяки 

розвитку міждисциплінарної співпраці між різними галузями економічної науки та 

соціально-гуманітарними та природничими науками;  

доведено необхідність особливого вивчення глобалізації як проблемного поля 

філософії; виявлено основні протиріччя сучасної глобалізації – протиріччя між об’єктивною 

природою глобалізації та суб’єктивною формою її відображення; охарактеризовано сучасні 

концептуальні підходи сприйняття природи феномену глобалізації та розкрито суперечності 

процесу глобалізації; 

проведено ретроспективний аналіз поширення явища меценатства та благодійництва у 

вітчизняному суспільстві; виявлені новітні тенденції, засоби, новітні практики, механізми 

здійснення благодійної діяльності; охарактеризовано передумови та засади формування 



 

 

сектору організованої філантропії, а саме: приватних, корпоративних та операційних 

благодійних фондів і фондів громад, виявлено пріоритетні сфери їх діяльності; 

удосконалення визначення сутності фандрейзингу – механiзму вирiшення соцiальних 

проблем і пiдтримки науково-дослiдних робiт i проектiв державних унiверситетiв як 

iнструменту пошуку додаткових джерел фінансування; визначено систему знань необхідних 

для підготовки спецiалiстів із фандрейзингу; виявлено перешкоди досягнення ефективного 

результату фандрейзингу – вiдсутнiсть сприятливого податкового законодавства та 

нестабiльна система оподаткування для розвитку благодiйництва, неврегульовані правовi 

проблеми неприбуткових громадських органiзацiй, вiдсутнiсть iнформацiї щодо цiлей 

соцiального проекту та системи оцiнки його ефективностi, а також професiоналiзму в його 

створеннi, вiдсутнiсть прозорої фiнансової звiтностi некомерцiйної органiзацiї, низький 

квалiфiкацiйний рiвень управлiнських навичок керiвникiв неприбуткових органiзацiй; 

розроблено пропозиції щодо заохочення та популяризація благодiйностi й меценатства у 

сферi вищої освiти, розвитку унiверситетських ендавментiв, оволодіння спецiалiзованим 

програмним забезпеченням із фандрейзингу, поширення знань серед громадян про сутнiсть і 

переваги фандрейзингу, поiнформованість населення, впровадження дисциплiни 

«Фандрейзинг» у систему вищої освiти; 

визначенні основні тенденції розвитку філософії освіти, що ґрунтуються на 

світоглядному, методологічному та гносеологічному плюралізмі та є синтезом різноманітних 

методів пізнання та відповідних позитивістських, соціально-антропологічних, 

постмодерністських теорій; відповідно до напрямів сучасної філософії освіти розкрито 

особливості концепцій освіти, обґрунтовано, що найважливішою складовою нової парадигми 

освіти стає випереджувальна функція розвитку системи освіти, що обумовлюється 

глобальними факторами розвитку суспільства, масштабами детермінуючого впливу системи 

освіти на формування реалій інформаційного типу суспільства;  

базуючись на акмеологічному підході, запропоновано концепт  забезпечення 

підвищення якості підготовки  та конкурентоспроможності сучасного фахівця, що полягає у 

спрямованості педагогічних впливів на актуалізацію творчого потенціалу студентів, 

підвищення у них професійної мотивації та мотивації до досягнення успіху в діяльності, 

формування прагнення до самовдосконалення та успішної самореалізації в професії;  

розроблено рекомендації впровадження професійно-орієнтованого підходу як 

компоненти сучасної парадигми змісту навчання професійного іншомовного спілкування, 

для формування у студентів стійкої здатності іншомовного спілкування у конкретних 

професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей 

професійного мислення;  

розроблено методичні підходи формування змісту моделі професійно-орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування, а саме комунікативних умінь за видами мовленнєвої 

діяльності на основі загальної та професійної лексики, мовні знання та навички, що 

включають знання фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних 

одиниць, термінології, характерної для певної професії та соціокультурні знання; 

обґрунтовано необхідність здійснення соціолінгвального аналізу англомовних неономінацій, 

які відображаються у явищі економічної глобалізації. 

 

7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми 

захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми 

захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами 

досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР). 
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Секція – прикладні дослідження 

Напрям дослідження – прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах 

робочого часу викладачі 
 

1. Тема НДР: Банківський бізнес: управління, технології, контроль 

2. Керівник НДР: Чепелюк  Г.М. 

3. Номер державної реєстрації НДР: 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: кафедра фінанссів та  

банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

5. Терміни виконання: початок – 01.01.2016 р., закінчення – 31.12.2017 р. 

6. Анотація: Звіт про виконання ІНДР: 260 с., 27 рис., 39 таблиць, 133 літературних джерела.  

Об’єктом дослідження виступають теоретичні, правові засади, стратегії, тактика 

кредитно-інвестиційної діяльності банків. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління, 

виконання та контролю банківських послуг та операцій. 

Метою роботи є узагальнення теоретико-методологічних аспектів та розробка 

пропозицій щодо удосконалення стратегічного управління в банках та перспективних 

напрямів їх кредитно-інвестиційної діяльності. 

Досягнення задекларованої мети дослідження передбачає використання комплексу 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу і синтезу, індукції і дедукції; 

узагальнення; системно-структурного аналізу; метод економіко-статистичного аналізу; 

нормативно-розрахунковий метод, групування і порівняння; графічний метод. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Проведено уточнення поняття «стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банку». 

Розвинуто підходи щодо сучасної класифікації стратегій кредитно-інвестиційної діяльності 

банків. Обґрунтовано закономірності формування та реалізації стратегій кредитно-

інвестиційної діяльності банків в сучасних умовах України. Оцінено фактори впливу 

зовнішнього і внутрішнього середовища на реалізацію стратегій кредитно-інвестиційної 

діяльності вітчизняних банків. З’ясовано вплив ресурсної складової на обсяг кредитно-

інвестиційного портфеля банків. Проведено оцінку ефективності стратегій кредитно-

інвестиційної діяльності банків України та розроблено рекомендації з підвищення їх 

ефективності. 

2. Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації стратегій 

кредитно-інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівні з урахуванням ендогенних та 

екзогенних факторів, проаналізовано вибір стратегії відповідно до етапу розвитку 

банківської системи. 

3. Запропоновано  шляхи удосконалення стратегій на мікро- та макрорівні, з 

використанням економіко-математичної моделі та впровадженням зарубіжного досвіду. 

4. Основні положення та рекомендації щодо аналізу діяльності банків доцільно 

використовувати в практиці аналітиками служби внутрішнього аудиту при визначенні 

власної конкурентної позиції. Для детального вивчення закономірностей діяльності 

банківських установ запропоновано напрями використання в аналітичній роботі служби 

внутрішнього аудиту методів, що ґрунтуються на математичній статистиці. Аналіз і прогноз 



 

 

щодо обсягів ресурсів та активів на певний період часу (квартал, рік) підвищує актуальність 

інформації, що оптимізує управління кредитною установою та уможливлює збереження і 

покращення ринкових позицій банку. 

 

7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми 

захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми 

захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами 

досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР). 
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International та Mastercard Worldwide як емітентів платіжних карток міжнародного рівня і 
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Побудована  надійна система автентифікації на основі багатофакторної автентифікації в 
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платіжних систем Visa International MasterCard Worldwide у сфері захисту даних держателів 

банківських карток, які ініціюють транзакцію в інтернет-платіжних системах. Реалізоване 

комбінаційне хешування та його програмна архітектура. Проведена оцінка якості 
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у дослідженні фінансово-економічних систем» 

2. Керівник НДР: професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»  д.т.н., проф. А.А.Засядько 

3. Номер державної реєстрації НДР: -  

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Черкаський інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи»   

5. Терміни виконання: початок, закінчення січень 2016 – грудень 2017 

6. Анотація: Проаналізований сучасний рівень використання математичних методів, 

моделей та відповідних програмних продуктів у викладанні економічних дисциплін у ВНЗ. 

Розроблена методика і використана для аналізу результатів навчання студентів і для аналізу 

якості викладання навчальних дисциплін. Розроблені пропозиції щодо удосконалення 

математичної та комп’ютерної підготовки студентів економічного профілю у ВНЗ. 

Досліджений сучасний рівень використання математичних методів, моделей та відповідних 

програмних продуктів в економічних дослідженнях: отримана залежність максимального 

значення функції прибутку двохресурсного підприємства від показників виробничої функції; 

досліджена чутливість функції прибутку на зміну параметрів, що розглядаються;  економічні 

задачі нелінійного програмування великої розмірності перетворені в задачі  меншої 

розмірності, які можна розв’язувати звичайними методами.  
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8. Рішення міжкафедрального наукового семінару Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи від «10» січня 2018 року, протокол №1 про 

закінчення роботи. 

 

 



 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах 

робочого часу викладачі 

 
1. Тема НДР: Сучасний стан та вектори реформування ринку кредитно-рейтингових послуг 

України 

2. Керівник НДР: Ребрик М.А., к.е.н., доц 

3. Номер державної реєстрації НДР: - 
4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Державний вищий навальний 

заклад «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут 

5. Терміни виконання: 1 січня 2016 року – 31 грудня 2017 року 

6. Анотація: 

НДР спрямована на розв’язання комплексної наукової проблеми з визначення 

передумов, проблем та перспективних напрямів реформування діяльності КРА в Україні як 

ключових інформаційних посередників з метою стимулювання економічного зростання за 

рахунок укріплення довіри та впевненості інвесторів і позичальників, розбудови ефективного 

та ліквідного фінансового ринку, припливу інвестицій, пожвавлення кредитування реального 

сектору економіки, а також – для забезпечення ефективної державної політики з інтеграції до 

європейського фінансового простору. 

Об’єкт наукової роботи:  механізм функціонування ринку кредитно-рейтингових 

послуг. 

Предмет наукової роботи: збої у роботі КРА, науково-методичні та практичні засади 

їх нівелювання, а також напрями реформування ринку кредитно-рейтингових послуг України 

з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних ініціатив ЄС. 

Основні наукові результати, що характеризуються новизною: 

 розвинута класифікація ризиків, що генеруються внаслідок збоїв у коректній 

роботі КРА; 

 удосконалена комплексна система екзогенних та ендогенних факторів, що 

призводять до збоїв у коректній роботі КРА; 

 комплексна система індикаторів, яка дозволяє ідентифікувати ендогенні 

джерела та оцінити потенціал розгортання конфлікту інтересів як на корпоративному, так і 

на операційному рівні функціонування КРА; 

 розвинута система перспективних напрямів реформування вітчизняного ринку 

рейтингових послуг з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних законодавчих ініціатив 

ЄС. 

Результати наукової роботи можуть бути використані, зокрема: 

1) для удосконалення законодавства у сфері нагляду та регулювання діяльності 

вітчизняних КРА – профільними комітетами Верховної ради України та народними 

депутатами України як суб’єктами законодавчої ініціативи; 

2) для реалізації виконання повноважень з гармонізації законодавства України та 

Європейського Союзу – Міністерством юстиції України; 

3) для удосконалення профільного законодавства, підвищення ефективності нагляду 

та регулювання діяльності КРА – Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку; 

4) для оцінювання та обґрунтування вибору КРА в рамках проходження процедури 

обов’язкового рейтингування:  

 емітентами емісійних цінних паперів; 

 банківськими установами, в яких розміщено кошти страхових резервів, кошти 

інститутів спільного інвестування, а також такими, що є зберігачами активів інститутів 

спільного інвестування (крім венчурних фондів) у формі цінних паперів; 



 

 

  підприємствами, у статутних фондах яких є державна частка; які мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або які займають монопольне 

(домінуюче) становище; 

5) для підвищення результативності та прозорості власної діяльності, відновлення 

довіри учасників фінансового ринку до рейтингових оцінок – кредитно-рейтинговими 

агентствами України. 

6) для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, покращення 

теоретичної та практичної підготовки студентів, удосконалення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (зокрема, таких як «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових 

послуг») – вищими навчальними закладами. 

7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми 

захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми 

захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами 

досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР). 

7.1 Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та 

Scopus, Index Сореrnicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів): 

№ 

з/п 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії 

 

Наукометрична 

база даних 

Індекс 

SNIP 

1. Mykhailo Rebryk, Yuliia Rebryk, Sergii Sokol and Yevhenii 

Kozmenko (2017). The potential of conflicts of interest arising 

in the activities of credit rating agencies in Ukraine . Problems 

and Perspectives in Management , 15(2-1), 222-233. Retrieved 

from https://businessperspectives.org/journals/problems-and-

perspectives-in-management/issue-2-cont-11/the-potential-of-

conflicts-of-interest-arising-in-the-activities-of-credit-rating-

agencies-in-ukraine 

Scopus 2014: 

0.20; 

2015: 

0.338; 

2016: 

0.318 

2. Ребрик, М. А. Екзогенні джерела конфлікту інтересів у 

сфері визначення та оновлення кредитних рейтингів в 

Україні / М. А. Ребрик // Ефективна економіка. – 2016. – № 

7. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5096 

Index 

Сореrnicus 

- 

3. Mykhailo Rebryk, Yuliia Rebryk (2018). Endogenous sources 

of conflicts of interest arising in the activities of credit rating 

agencies. Financial and credit activity: problems of theory and 

practice. (подано до друку) 

Web of Science - 

 

7.2. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України та мають ISSN 

№ 

з/п 

Повні дані про з веб-адресою електронної версії 

1. Ребрик, М. А. Аналіз масштабів концентрації ринку рейтингових послуг України / М. А. 

Ребрик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – C. 778-785. 

– Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/162.pdf 

 

7.3. Опубліковані за темою проекту тези доповідей  

№ 

з/п 

Повні дані про тези доповідей  

1. Ребрик М. А. Роль та проблеми функціонування ринку кредитно-рейтингових послуг 

України / М. А. Ребрик // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону 

та громади: науковий погляд: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., 29 жовтня 2015 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5096
http://global-national.in.ua/archive/11-2016/162.pdf


 

 

р., м. Ужгород. – Ужгород: Говерла, 2015. – С. 284-287. 

2. Ребрик М. А. Дослідження наглядової та регуляторної залежності від кредитних 

рейтингів в Україні / М. А. Ребрик, О. І. Шумейко // Інноваційний розвиток і 

транскордонна безпека:  економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти: зб. 

матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів і молодих учених, 21 

грудня 2015 р., м. Чернігів. – ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 

517-520 

3. Ребрик М. А. Негативні екстерналії функціонування кредитно-рейтингових агентств / 

М. А. Ребрик // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: 

зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 27-28 січня 

2016 р., м. Бердянськ. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 170-171. 

4. Ребрик М. А. Особливості нагляду та регулювання діяльності кредитно-рейтингових 

агентств в Україні та ЄС / М. А. Ребрик // International Scientific Conference 

Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference 

Proceedings, Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baitija Publishing. – P. 175-178. 

5. Ребрик М. А. Внутрішні джерела конфлікту інтересів у діяльності кредитно-

рейтингових агентств / М. А. Ребрик // Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2016 року, м. 

Харків. – Х. : ХНАДУ. – Т. 3. – С. 245-247. 

 

7.4 Керівництво науковими роботами на конкурс 

1. Шумейко О.І. Ринок рейтингових послуг в Україні: актуальні проблеми і вектори 

реформування (диплом І ступеню у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт, робота подана для участі у ІІ турі) (1,25 д.а.) 

 

7.5 Грантова діяльність колективу виконавців: 

1. Підготовлений проект наукової роботи зареєстровано для участі у Конкурсі 

проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених. Тема «Вектори реформування ринку кредитно-рейтингових послуг України». 

Загальний обсяг проекту та всієї супровідної документації 1,5 д.а. 

 

8. Рішення міжкафедрального наукового семінару Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи від «10» січня 2018 року, протокол №1 про 

закінчення роботи. 
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Міжнародне співробітництво  за 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Код 

рядка 

Усього у т.ч. працювали за контрактом 

до 3-х 

місяців 

3 

місяці 

– 1 рік 

1-2 

роки 

більше 

2 років 

А Б 1 2 3 4 5 

Кількість виїздів наукових 

працівників за межі України, 

осіб 

401 1     

 У тому числі з метою:       

     стажування, 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

402 1 1    

     викладацької роботи 403      

     проведення наукових 

досліджень 

404      

Кількість виїздів наукових 

працівників за межі України з 

метою участі у міжнародних 

семінарах, конференціях 

тощо, одиниць 

405  х х х х 

Кількість міжнародних 

конференцій, семінарів тощо, 

проведених організацією 

(установою), одиниць 

406 1 х х х х 

Кількість грантів, отриманих 

на наукову роботу від 

міжнародних фондів, одиниць 

                у тому числі 

407  х х х х 

індивідуальних 408  х х х х 

колективних (у гр.2 вказати 

число науковців, які 

користувалися грантом, осіб) 

409   х х х 


