
ЗВІТ  

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність  

Черкаського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

у 2019 році 

 

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

діяльності наукового підрозділу (інституту, кафедри) (не більше 1 сторінки) 

(необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, 

статистичні дані із діяльності наукового підрозділу (інституту, кафедри) у звітному 

році): 

 а) коротка довідка про науковий підрозділ (інститут, кафедру) (до 7 рядків); 

Черкаський навчально-науковий інститут працює у складі Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи» як відокремлений підрозділ без права юридичної особи. В Інституті 

станом на 01.01.2020 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. 

 б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності (до 7 рядків); 

Викладачі Черкаського інституту здійснюють наукові дослідження в рамках наукових шкіл ДВНЗ 

«Університет банківської справи» – «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в 

умовах євроінтеграції», «Удосконалення інформаційної бази управління економікою за даними обліку і 

контролю» та започаткованої наукової школи «Цифрова економіка: трансформаційні зрушення та ефекти 

для національної економіки та суспільства». 

 в) наукові та науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 

роки (можна у вигляді таблиці)) (згрупувати за науковими напрямами, за якими 

атестується ДВНЗ «Університет банківської справи», а саме: «Суспільні науки»  

та «Технічні науки»); 

Суспільні науки 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 2017 2018 2019 

1.1. Чисельність наукових та науково-педагогічних 

працівників у ВНЗ/НУ, усього 

74 62 49 48 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 66 53 46 40 

а)  з них: – доктори наук 8 6 6 3 

б)   – кандидати наук 45 36 32 27 

в)   – без ступеня 13 11 8 10 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 

8 9 3 1 

а)  з них: – доктори наук 3 3 1 0 

б)   – кандидати наук 5 6 2 1 

в)   – без ступеня 0 0 0 0 

1.1.3.  Чисельність працівників, які працювали за 

договорами цивільно-правового характеру, усього 

(договорів, угод)  

0 0 0 7 

а)  з них: – доктори наук  0 0 0 3 

б)  – кандидати наук  0 0 0 2 
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Технічні науки 
№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 2017 2018 2019 

1.1. Чисельність наукових та науково-педагогічних 

працівників у ВНЗ/НУ, усього 

0 0 0 5 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 0 0 0 3 

а)  з них: – доктори наук 0 0 0 2 

б)   – кандидати наук 0 0 0 1 

в)   – без ступеня 0 0 0 0 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 

0 0 0 2 

а)  з них: – доктори наук 0 0 0 1 

б)   – кандидати наук 0 0 0 1 

в)   – без ступеня 0 0 0 0 

1.1.3.  Чисельність працівників, які працювали за 

договорами цивільно-правового характеру, усього 

(договорів, угод)  

0 0 0 0 

а)  з них: – доктори наук  0 0 0 0 

б)  – кандидати наук  0 0 0 0 

 

г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки, 

відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

Категорія НДР 2016 2017 2018 2019 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

кіль-

кість 

тис. 

грн. 

Суспільні науки 

Фундаментальна 0 0 6 0 5 0 4 0 

Прикладна 10 0 0 0 0 0 0 0 

Госпдоговірна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технічні науки 

Фундаментальна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прикладна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Госпдоговірна 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 2. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 

(згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується ДВНЗ «Університет 

банківської справи», а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні науки»): 

 а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році фундаментальними 

науково-дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету 

(якщо таких не виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-

дослідних робіт, які виконували за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, 

наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 

рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, 

значимість і практичне застосування); 

 б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний 

науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне 

застосування). 
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Суспільні науки 

1. Назва роботи: Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 

інституційний та обліковий аспекти (№ ДР 0118U001042) 

Науковий керівник: М.Е. Хуторна 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

- вперше запропоновано комплексну модель забезпечення фінансової стабільності кредитних 

установ, яка включає такі блоки: еволюційний (здійснено етапізацію розвитку системи забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ за системно-цільовим підходом на основі визначення 

критеріальних ознак стану кредитних установ на кожному з етапів функціонування СЗФСКУ); 

утворювальний (обґрунтовано забезпечувальні підсистеми СЗФСКУ та їх взаємозв’язок у процесі виконання 

функцій суб’єктами системи); процесний (визначено пріоритети, цілі та завдання СЗФСКУ); діагностичний 

(розроблено методологічні підходи до оцінки внутрішніх загроз та зовнішніх передумов фінансовій 

стабільності кредитних установ, а також методологічний інструментарій діагностики ефективності 

функціонування СЗФСКУ на основі аксіологічного підходу та теорії зацікавлених сторін). Це дозволяє 

поглибити теорію фінансової стабільності кредитних установ;; 

- вперше запропоновано науково-методичний підхід до оцінки інституційних передумов фінансовій 

стабільності кредитних установ на основі індикативного підходу, який, на відміну від існуючих, передбачає 

функціональний підхід до структурування інституційного середовища СЗФСКУ, що дозволило виділити 

такі напрями оцінки: 1) концептуальне підґрунтя СЗФСКУ; 2) нормативно-правове супроводження 

СЗФСКУ; 3) транспарентність кредитних установ; 4) захист прав споживачів фінансових послуг та 

кредитних установ; 5) регулювання та нагляд за діяльністю кредитних установ; 6) взаємозв’язок 

традиційних кредитних установ та FinTech компаній. Це дозволяє здійснити узагальнюючу оцінку 

інституційних передумо, систематизувати заходи щодо забезпечення фінансової стабільності кредитних 

установ, а також комплексно формувати інституційне середовище СЗФСКУ; 

- удосконалено теоретичний підхід до формування системи цільових орієнтирів діяльності кредитних 

установ на основі мультивимірного підходу шляхом імплементації ідей концепції сталого розвитку, а саме, 

не обмежуючись виключно фінансовим виміром діяльності установ, але також ураховувати економічні, 

соціальні та екологічні ефекти їх функціонування; 

- удосконалено методологію дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ на 

основі побудови логіко-структурної матриці, що дозволяє систематизувати ознаки, причини виникнення та 

наслідки критичного накопичення внутрішніх дисбалансів у розрізі функціональних підсистем кредитних 

установ та життєвих фаз розвитку внутрішніх криз; 

- удосконалено методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності СЗФСКУ, яку, на відміну 

від існуючих, запропоновано здійснювати з позиції як прямих (спираючись на системно-функціональний 

підхід, який дозволяє провести самооцінку економічної, організаційно-управлінської, інституційної, 

соціальної ефективності дій суб’єктів), так і опосередкованих результатів/ефектів (на основі використання 

аксіологічного підходу та теорії життєвих циклів дозволяє діагностувати значущість, дієвість, 

результативність функціонування системи з позиції ціннісних орієнтирів широкого кола стейкхолдерів) 

функціонування досліджуваної системи; 

- удосконалено комплексний підхід до оцінки економічних передумов фінансовій стабільності 

кредитних установ на основі розвитку теорії фінансової нестабільності Х. Мінскі, який, на відміну від 

існуючих, дозволяє розглядати передумови фінансової стабільність кредитних установ як результат 

системно-синергетичного впливу фінансової поведінки економічних агентів нефінансового сектору (спосіб 

фінансування капітальних інвестицій), фази економічного циклу та  особливостей фінансової діяльності 

кредитних установ; 

- запропоновано теоретичну модель інституційного середовища СЗФСКУ, у якій визначено його 

функції (концептуальна, регламентна, контрольна, захисна, інформаційна, аналітична, консультаційно-

роз’яснювальна та навчальна), базові інститути середовища та інституції, що виконують функції 

інституційного середовища; 

- удосконалено класифікацію видів внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ, 

означивши такі класифікаційні критерії: форма прояву (латентні; активні); характер дестабілізуючого 

впливу на діяльність кредитних установ (проблемотвірні; симптоматичні); рівень взаємозалежності 

(ізольовані; резонансні); характер перспектив для розвитку кредитних установ (сприятливі; які передують 

новому етапу розвитку; несприятливі (руйнівні)); причини виникнення (спричинені об’єктивною 

обмеженістю ресурсів; спричинені якістю організаційно-управлінських рішень на рівні кредитних установ; 

свідомо сформовані для досягнення певної мети; спричинені діяльністю спеціалізованих регулюючих, 

наглядових та контролюючих органів; структурні, циклічні; стохастичні); характер і масштабність наслідків 

(сприяючі зростанню бізнесу; призводять до фінансової нестійкості; призводять до фінансової 

нестабільності, призводять до кризи). Це дозволяє дозволяє більш ґрунтовно розкрити їх безпосередній та 

опосередкований вплив на фінансову стабільність кредитних установ; 

- удосконалено конструкційну будову системи принципів бухгалтерського обліку, виокремивши дві 

групи: принципи-припущення та принципи вимоги, а також описано детермінаційні зв’язки між ними, 
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обґрунтовано визначальну роль принципів-припущень і похідний характер принципів-вимог. Такий 

конструкційний підхід до системи принципів бухгалтерського обліку дозволяє прогнозувати зміну 

корисності облікової інформації та обґрунтовує пряму залежність між парадигмою бухгалтерського обліку 

та принципами-припущеннями; 

- удосконалено методологію підготовки якісної облікової інформації небанківськими фінансово-

кредитними установами шляхом виокремлення критеріїв життєздатності принципів бухгалтерського обліку 

(доречність, об’єктивність, здійсненність), які дозволили обґрунтувати потреби в модифікації принципів-

припущень в частині регульованої волатильності меж рівнів майнової самостійності та заміни принципу 

автономності на принцип релевантної звітної одиниці, а також кардинальні зміни принципів-вимог щодо їх 

сутності і назв (розширення сутності принципу єдиного грошового вимірника, що передбачає використання 

спільного грошового вимірника задля узагальнення та порівняння облікової інформації, що не виключає 

використання у бухгалтерській звітності інших вимірників; зміна назви принципу послідовності на принцип 

узгодженості у зв’язку з невідповідністю семантичного наповнення «послідовності» цілі принципу з 

одноіменною назвою та коректним відображенням змісту; заміна принципу історичної вартості 

(собівартості) на принцип справедливої оцінки, який передбачає альтернативність підходів, баз, способів та 

прийомів оцінки) ; 

- запропоновано адитивну структуру методу бухгалтерського обліку, прийнятну в процесі 

формування корисної інформації про діяльність небанківських фінансово-кредитних установ, яка 

передбачає трансформацію документування в частині заміни паперових носіїв інформації на електронні; 

втрату актуальності інвентаризацією у зв’язку з незначною часткою власних матеріальних активів; 

модифікацію оцінювання в спосіб відображення, заснованому на професійному судженні бухгалтера; 

нівелювання значення калькулювання; одночасне використання декількох групувальних ознак при 

багаторівневій структурі рахунку; широке застосування одностороннього запису; зміну техніки подвійного 

запису шляхом створення масиву шаблонів типових господарських операцій та автоматичного формування 

записів на підставі електронних форм документів, а також застосування обмежувальних контрольних 

фільтрів; набуття ознак балансовим узагальненням суто технічної процедури; множинністю форм 

представлення узагальненої облікової інформації, електронне її представлення в форматі XBRL.  

Загалом, за весь період виконання науково-дослідної роботи протягом 2018-2019 рр. опубліковано 

2 одноосібні монографії сукупним обсягом 53 д.а.; підготовлено 23 наукові статті, з них 2 у наукових 

виданнях, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science, 2 – у зарубіжних наукових 

виданнях, 14 – у виданнях, що індексуються в базі Copernicus, інші – у фахових вітчизняних виданнях; взято 

участь у 24 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, у тому числі, із залученням 

магістрантів та аспірантів; успішно захищено 12 кваліфікаційних магістерських робіт. 

 

Результати наукового дослідження впроваджено у навчальний процес при підготовці фахівців зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» освітніх 

рівнів бакалавр і магістр, а також окремі наукові результати впроваджено у практичну діяльність кредитних 

установ України. 

 

Суспільні науки 

2. Назва роботи: Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (ДР № 

0117U003836) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження такі: 1) удосконалено визначення сутності, принципів, функцій 

фінансового посередництва як центрального інституту економічного зростання в умовах поширення 

цифрових трендів; узагальнено еволюцію концепції бізнес-моделі банків як фінансових посередників, 

виявлено принципи функціонування їх адаптаційної бізнес-моделі в умовах поширення процесів 

цифровізації, де головними принципами стали клієнто-орієнтований підхід при реалізації продукту, 

ефективний інноваційний розвиток, організаційна гнучкість; обгрунтовано систему трансформаційних 

заходів для реалізації адаптаційної бізнес-моделі за напрямами створення основного банківського продукту, 

технології обслуговування клієнтів, небанківських послуг; розвинуто уявлення про створення цифрової  

екосистеми як ефективної інтеграційної ринкової стратегії, яка забезпечує функціональну відкритість,  

інноваційнц активність, ефективну взаємодію для зростання вартості, зміцнення фінансової стійкості та 

підвищення конкурентоспроможності; систематизовано сучасні тенденції стосовно трансформації сутності 

функціонування небанківських фінансових посередників, зокрема страхових компаній, пенсійних фондів, 

кредитних союзів, виявлено їх реакції на поширення цифрових технологій та підтримку цифрових трендів, 

обгрунтовано доцільність трансформації бізнес-моделей та сформовано рекомендації щодо впровадження 

цифрових технологій. 2) удосконалено визначення сутності поняття «цифрове суспільство», визначено 

передумови формування цифрового суспільства, набули подальшого розвитку уточнення сутності та 

характеру трансформаційних процесів у діяльність головних соціальних інститутів під впливом цифрових 

технологій, окреслено основні завдання цифровізації суспільства та здійснено аналіз трансформаційного 
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потенціалу основних соціальних інститутів. 3) доведено, що для державної політики в галузі цифровізації 

економіки важливим є виконання таких завдань: спираючись на аналіз  цифрової нерівності в глобальному 

вимірі та позицію України в ньому, подолання цифрової нерівності як загрози для конкурентоздатності 

України; інтеграція та стимулювання соціально-економічного розвитку і мобілізація всіх національних 

ресурсів з метою прискорення технологічних змін; стандартизація; кібербезпека. 4) виявлено тренди 

цифровізації державного сектору в країнах світу, передумови та проблеми електронного урядування в 

Україні. 5) набуло подальшого розвитку  вивчення феномену цифрової економіки з позицій економічної 

теорії за такими підходами: стадії розвитку цивілізації та формування постіндустріального суспільства в 

умовах трьох секторної моделі економічної системи;  глобалізація соціально-економічних процесів; довгі 

хвилі та технологічні уклади; четверта промислова революція та формування постіндустріального 

суспільства; ринкова рівновага та провали ринку. 6) виявлено проблемні аспекти розвитку цифрової 

економіки в країнах світу, проведено компаративний аналіз стратегій цифровізації економіки країн світу. 

 

Підготовлено: 19 статей і 30 тез доповідей (у т.ч. 1 – Scopus, 5 – Web of Science), 3 роботи до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 24 магістерських кваліфікаційних робіт, 30 тез 

доповідей здобувачів вищої освіти. 

Впроваджено в освітній процес: 2018/2019 н.р. варіативну компоненту «Цифрові технології у фінансах», 

довідки про впровадження результатів у рамках виконання магістерських кваліфікаційних робіт (3). 

 

Суспільні науки 

3. Назва роботи: Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банків на 

ринку похідних фінансових інструментів (№ ДР 0117U003837) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

удосконалено: 

 теоретико-методологічні аспекти ризиків банків в контексті управління діяльністю банків на ринку 

похідних фінансових інструментів; 

 існуючі теоретичної основи щодо використання методів хеджування, яка набуває особливої гостроти у 

вирішенні завдань формування напрямків досліджень імплементації строкових інструментів у системі 

управління банківськими ризиками, що проявляються в істотних змінних амплітуди динаміки валютних 

ризиків на касовому ринку, зростаючих ризиків кредитних портфелів банків, а відтак, трендів та 

негативних значень макроекономічного характеру;  

 поняття «ринок похідних фінансових інструментів» із застосуванням системного та синергетичного 

підходів, під яким пропонується розуміти процес підтримання ринком стану динамічної рівноваги, який 

знаходиться під впливом ендогенних і екзогенних факторів, що дозволяє забезпечити виконання його 

функцій на основі зворотного зв’язку між фінансовим та реальним сектором; 

 методичні положення щодо визначення  впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкий банків в 

системі управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів; 

 науково-методичні засади щодо ідентифікації ризику в умовах використання складних конструкцій 

фінансових інструментів строкового характеру в системі хеджування ризиків, а також висвітлено 

напрямки формування банківської справи на основі фінансових інновацій.  

набули подальшого розвитку: 

 поняття «хеджування»  запропоновано розглядати в контексті  дослідження, як управління ризиками, що 

базується на цілісній системі взаємодій відкритої  балансової та позабалансової позицій економічно 

пов’язаних з ризиковим активом, що враховує вартість під ризиком в основі формалізації контрактними 

зобов’язаннями часових та цінових параметрів реалізації базового активу в майбутньому. 

 визначення поняття «похідні фінансові інструменти», під якими запропоновано розуміти фінансові 

інструменти строкового ринку, що поєднують наступні ознаки: виступають домінантною формою 

фіктивного капіталу; можуть бути використані як складові або самостійні продукти фінансового 

інжинірингу; вартість яких походить від вартості базових активів, що лежать в їх основі; розрахунки за 

якими можуть здійснюватися на певних умовах в майбутньому; призначені для трансформації і передачі 

ризиків як інструменти хеджування та спекуляції. На відміну від існуючих, наведене визначення поєднує 

структурно-функціональні ознаки похідних фінансових інструментів у часовому, вартісному, рольовому 

та структурному розрізах, й дозволяє обґрунтувати їх дуалістичну природу (як інструментів управління 

та генерації ризиків). 

 

 

Суспільні науки 

4. Назва роботи: Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України (№ ДР 

0118U004231) 

Науковий керівник: С.М. Брайченко 
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Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

Науково-педагогічним складом кафедри узагальнено та систематизовано теоретичні положення, сутнісних 

характеристик та категоріальних особливостей понять «правова система України» та «європейська 

інтеграція». Також визначено конституційні, адміністративно-правові та політичні особливості механізмів 

впливу на ефективність європейської інтеграції. З метою отримання об’єктивних результатів, досліджено, і  

розвинуто теоретичні положення формування та розвитку конституційного, фінансового, господарського, 

цивільного, трудового та інших галузей права в умовах процесу інтеграції до ЄС. 

У своїх наукових роботах НПС дослідив та класифікував основні типи соціальних, правових та політичних 

ризиків, які можуть створити загрозу невиконання, взятих Україною зобов’язань перед ЄС. У відповідності 

до календарного плану проведення ініціативної науково-дослідної роботи «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах євроінтеграції України», досліджено діяльність органів державної влади та 

недержавних інституцій та визначено теоретико-правові напрямки вдосконалення їх діяльності. 

Їх наукова новизна полягає в тому, що процедура інтеграції України до європейської спільноти вимагає 

забезпечення її відповідності Копенгагенським критеріям, які були прийняті в червні 1993 року на засіданні 

Європейської Ради в Копенгагені і підтверджені в грудні 1995 року на засіданні Європейської Ради в 

Мадриді. Критерії вимагають, щоб в державі дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи і 

пошани прав людини, а також принцип правової держави (ст. 6, ст. 49 Договору про Європейський союз). 

Також в країні має бути конкурентоздатна ринкова економіка і повинні визнаватися загальні правила і 

стандарти ЄС, включаючи прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзу. 

Враховуючи вимоги Європейського Союзу до країн, які задекларували інтеграційні бажання, слід визнати, 

що Україна потребує приведення економіко-правової та суспільно-політичної систем до необхідних 

стандартів. Українська правова наука, враховуючи сьогоденні євроінтеграційні устремління нашого 

суспільства та держави, перебуває в стані постійного наукового пошуку та розробки ефективних механізмів 

приведення вітчизняної правової ситеми у відповідності до європейських стандартів. Не зважаючи на 

помітні реформаторські кроки, потребують суттєвих перетворень фінансова, трудова, податкова, 

господарська та економічна сфери. Залишаються невирішеними проблеми подолання корупції та 

реформовання державної служби. Для здійснення продуктивних організаційно-правових дій в цьому 

напрямку, Президент України, Уряд та Верховна Рада мають потребу в глибокому, науково обгрунтованому 

аналізі ситуації, дослідженні міжнародного законодавства, опрацюванні історично-правового досвіду країн-

учасниць ЄС та розробці шляхів євроінтеграційного вдосконалення правової системи України.   

З огляду на зазначені проблеми, дослідження даної теми є актуальним і потребує проведення комплексного 

дослідження теоретичних та практичних аспектів теми. Усе це обумовило необхідність комплексного 

дослідження тенденцій та перспектив розвитку вітчизняної правової системи в сучасних умовах 

євроінтеграції України. 

Розроблено та впроваджено: Інтерактивний навчально-методичний посібник «Граматичний курс з 

англійської мови» з навчальної дисципліни: «Професійна іноземні мова та міжнародні бізнес-

комунікації» для спеціальностей: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси. 

Банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 081 Право. 

 

 3. 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 

(згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується ДВНЗ «Університет 

банківської справи», а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні науки»): 

 а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 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) (зазначити назву роботи, наукового 

керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко 

описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і 

практичне застосування, виконані роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього 

виконання); 

 б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг 

фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний 



7 

 

науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, 

виконані роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання). 

 

 4. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами Університету, окрім 

дисертаційних досліджень (згрупувати за науковими напрямами, за якими 

атестується ДВНЗ «Університет банківської справи», а саме: «Суспільні науки»  та 

«Технічні науки») (відповідно до таблиці): 

№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

Суспільні науки 

      

Технічні науки 

      

 

 5. Інформація про діяльність наукового підрозділу (інституту, кафедри) з 

комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності 

у 2019 році, застосовані методи, підходи в організації роботи (згрупувати за науковими 

напрямами, за якими атестується ДВНЗ «Університет банківської справи», а саме: 

«Суспільні науки»  та «Технічні науки») – до 15 рядків). 

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). 

5.3. Заявки на авторські свідоцтва – автори, назва службового твору, дата подачі, 

заявник(и); 

5.4. Авторські свідоцтва автори, назва службового твору, № авторського свідоцтва, 

дата подачі, заявник(и); 

 

 6. Наукові праці (згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується 

ДВНЗ «Університет банківської справи», а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні 

науки») 

6.1. Опубліковані і прийняті редакціями до друку у 2019 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) 

Суспільні науки 

Статті 

1     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

Технічні науки 

Статті 
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1     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

6.2. Видано 2 монографій загальним обсягом 53,04 друк. арк. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. арк. 
Гончаренко О. О. Бухгалтерський облік у небанківських фінансово-кредитних установах: 

теорія, методологія та організація : монографія / О.О. Гончаренко. – Харків : СГ НТМ «Новий 

курс», 2019. – 448 с. 

26,04 

Хуторна М. Е. Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: теорія, методологія, 

практика : монографія / М. Е. Хуторна. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2019. – 450 с. 

27,0 

 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

6.3. Видано ____ підручників загальним обсягом ____ друк. арк. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

Навчальні посібники 

6.4. Видано 1 навчальних посібників загальним обсягом 39,9 друк. арк. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
1. Волошкевич Г.А., Джолос С.В. та ін. Правознавство: Підручник для 

студентів ВНЗ / Колектив авторів. – Черкаси: видавець Третяков О.М., 

2019. – 686 с. – ISBN 978-617-7318-89-6. 

39,9 (авторська частка 

Джолоса С.В. – 5,37) 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

 

6.5. Видано 4 наукових журналів, збірників наукових праць загальним обсягом 

44,1 друк. арк. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк. 

Фінансовий простір №1(33)/2019 10,2 

Фінансовий простір №2(34)/2019 10,5 

Фінансовий простір №3(35)/2019 12,1 

Фінансовий простір №4(36)/2019 11,3 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

 

6.6. Опубліковано 56 наукових статей. 

У т.ч.: 

6.6.1 у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science 

та Scopus (крім, зазначених у п. 6.1); 
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6.6.1.1. У фахових наукових виданнях України групи А: 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. O. Artemenko, L. Potapenko, S. Braichenko, L. Varunts, V. Hmyria. Current Situation оf 

Agricultural Enterprises Financing іn Ukraine: Economic аnd Legal Analysis. Financial and 

credit activity: Problems of Theory and Practice. (2019) Vol 2, No 29, P. 90-100. (Web of 

Science) 

1,0 

2. Baranovskyi O. I., Khutorna M. E. Methodology of forming the system of ensuring financial 

stability of credit institutions. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 

2018. – № 4 (27). – С. 4-13. (Web of Science) 

0,9 

3. Pantielieieva N.M., Rogova N.V., Braychenko S.M., Dzholos S.V., Kolisnyk A.S. Current 

aspects of transformation of economic relations: cryptocurrencies and their legal regulation // 

Financial and credit activity: problems of theory and practice. - №31(2019) (Web of Science) 

0,9 

4. Rudenko М. Econometric analysis of indicators of development of financial and real economic 

sectors / S. Kolodii, L. Gariaga, М. Rudenko, S. Kolodii // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. – 2019. – Том 4, № 31 (в друці) (Web of Science) 

1,0 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. арк. 
1. M. Bondarenko, V. Andriienko, V. Antonyuk, Yu. Bondarenko, S. Bilokin. Research of 

microhardness of thin ceramic coatings formed by combined electron-beam method on dielectric 

materials. Journal of Nano- and Electronic Physics 5, 04001 (2019) P/10. (Scopus) 

0,6 

 

6.6.1.2. У закордонних періодичних виданнях: 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Vovk V. Y., Zhezherun Yu. V., Kostohryz V. G. Bank lending to small and medium-sized 

enterprises: the experience of Ukraine and Poland. The bulletin of the national academy of 

sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 2 (378), 2019. – PP. 70-

78. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.42, ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 

(print) (Web of Science) 

0,9 

2. Pantielieieva N., Zaporozhets S., Nagaichuk N., Bartosh O. Transformation of financial 

intermediation in the context of spread of digital trends. Bulletin of National Academy of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan. – Volume 3, Number 379 (2019), 144 – 152. (Web of 

Science, https://doi.org/ 10.32014/2019.2518-1467.80) 

1,05 

3. FinTech, RegTech and Traditional  Financial Inter-mediation: Trends and Threats for Financial 

Stability /Natalia Pantielieieva ; Myroslava Khutorna ; Olesia Lytvynenko ; Liudmyla 

Potapenko // Springer. DCBA`2019 (Scopus) 

1,21 

4. The financial mechanism for providing investment lending to the economy of Ukraine with the 

participation of international financial institutions / Pantielieieva N., Міshchenko S., 

Pantielieieva K. // BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Volume 6, Number 382 (2019), 141 – 153. (Web of Science, 

https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.156) 

1,35 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

6.6.2. в закордонних виданнях (крім, зазначених у п. 6.6.1.2); 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Kuksa V., Boguslavska S., Gunko V., Kravchenko O., Features of sharing economy 

development in modern conditions/ S. Boguslavska, V. Gunko, O. Kravchenko, V.  Kuksa // 

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic 

entities: collective monograph ву М. Bezpartochnyi. – Higher School of Social and Economic 

in Przeworsk. –  Poland, 2019. –  part ІІ. – 354-366 р. 

0,5 

2. Кочума І.Ю. Вертикальна інтеграція як чинник підвищення інноваційності та 1,2 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55457472600&zone=
http://jnep.sumdu.edu.ua/index.php?lang=en
https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.42
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:%22Liudmyla%20Potapenko%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:%22Liudmyla%20Potapenko%22&newsearch=true
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продуктивності вітчизняного АПК / Determinants of Innоvation and Investment 

Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective 

monograph, / V. Yatsenko, S. Pasieka, O. Yatsenko and others: [Ed by Doctor of Economic 

Sciences, Prof. Yatsenko V.M.]. Nurenberg: Verlag SWG imex GmbH, Germany. 2019. – 432 

p. (С. 30-46) 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

6.6.3. статей у фахових виданнях України (крім, зазначених у п. 6.1, 6.6.1.1); 

 

6.6.3.1. У фахових наукових виданнях України групи Б: 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Хуторна М. Е. Особливості функціонування системи забезпечення фінансової стабільності 

кредитних установ в Україні / М. Е. Хуторна // Ефективна економіка : Електронне наукове 

фахове видання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. – 2019. – №6. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7112. (Index Copernicus) 

1,5 

2. Чепелюк Г.М. Стратегічний аналіз та планування розвитку банку в умовах взаємодії з 

чинниками зовнішнього середовища. Ефективна економіка. Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Index 

Copernicus) 

0,58 

3. Руденко М. В. Проблеми та перспективи використання Інтернет-технологій у 

сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 10. (в друці) 

0,8 

4. Руденко М. В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств. 

Агросвіт. 2019. № 23. (в друці) (Index Copernicus) 

0,9 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

6.6.3.2. У фахових наукових виданнях України групи В: 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Лук’янець О.В. Організація роботи облікового персоналу небанківських фінансово-

кредитних установ: основні вимоги та регламенти / О.О. Гончаренко, О.В. Лук’янець // 

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий 

журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 46-2. 2019. 133 с. С. 106-113. (Index 

Copernicus). 

0,833 

2. Лук’янець О.В. Розвиток організації техніки і технології ведення бухгалтерського обліку в 

небанківських фінансово-кредитних установах [Електронний ресурс] / О.О. Гончаренко, О.В. 

Лук’янець // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 

Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук «Інфраструктура 

ринку». 2019. № 30. Режим доступу до ресурсу; http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019 

(Index Copernicus). 

0,833 

3. Гончаренко О. Формування та реалізація облікової політики небанківських фінансово-

кредитних установ // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. 

Вернадського. Серія «Економіка і управління». – 2019. – Том 30(69). № 3 – с. 176-184  

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_3/30.pdf (Index Copernicus). 

0,928 

4. Гончаренко О. Форми організації бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-

кредитних установах: аналіз альтернатив // Вісник Одеського національного університету. 

Серія: Економіка. – 2019. - т. 24 (74). – С.114-119 URL: http://www.visnyk-

onu.od.ua/journal/2019_24_1/25.pdf (Index Copernicus).  

0,66 

5. Полях С. С. Взаємозв’язок між фінансовою залученістю населення та фінансовою 

стабільністю країни: теоретико-методологічний аспект. Економічний вісник Національного 

гірничого університету (Index Copernicus). 2019. № 2 (66). С. 74–81. 

0,43 

6. Пантєлєєва Н.М. Цифрова екосистема інвестиційного кредитування / Н.М. Пантєлєєва, К.О. 

Пантєлєєва  // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Випуск 43. - C.151-155. (Index 

Copernicus) 

0,61 

7. Пантєлєєва Н.М. Технології штучного інтелекту в антикризовому управлінні банком / Н.М. 0,71 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7112
http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_3/30.pdf
http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_1/25.pdf
http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_1/25.pdf
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Пантєлєєва // Науковий  вісник  Херсонського  державного університету.  Серія  «Економічні  

науки», 2019. – Випуск 33. – C. 193-197 (Index Copernicus) DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-

33-38 

8. Хуторна М. Е. Розвиток системи регулювання діяльності спеціалізованих кредитних установ 

України як чинник підвищення їх фінансової стабільності / М. Е. Хуторна // Науковий 

погляд: економіка та управління. – 2019. – №2(64). – С. 163-174. (Index Copernicus) 

0,95 

9. Руденко М. В. Особливості впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських 

підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019.  № 1.  С. 202–212. (Index 

Copernicus) 

0,55 

10. Руденко М. В. Принципи цифровізації системи управління в сільськогосподарських 

підприємствах. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 

95–103. (Index Copernicus) 

0,6 

11. Руденко М. В. Теоретичні підходи до цифровізації управління в сільськогосподарських 

підприємствах. Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» . 2019. № 2. (в 

друці) (Index Copernicus) 

1,1 

12. Руденко М.В. Вплив цифрових технологій на аграрне виробництво: методичний аспект. 

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 

(69). № 6. (в друці) (Index Copernicus) 

0,7 

13. Хуторна М. Е. Фінансова стабільність системи кредитної кооперації в Україні: інституційний 

аспект / М. Е. Хуторна // Економіка та держава. – 2019. - № 10. – С. 78-82. (Index Copernicus) 

0,7 

14. Майстренко С.В. Етичні цінності християнства у структурі господарсько-економічних 

відносин [Електронний ресурс]. Фінансовий простір. 2019. № 2 (34). С. 30-41. Режим 

доступу: http //fp. Cibs.ck.ua/files/1402/14 msvbus.pdf 

0,5 

15. Олексієнко Я.І., Субота В.В., Головатенко О.М. Формування загальної компетентності в 

студентів закладів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. – Випуск 70: збірник наукових праць/ М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019. – 310 с. С.180-185 

0,6 

16. Полях С. С. Захист прав споживачів кредитних послуг через альтернативні інструменти 

фінансування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2019. № 3.  

0,8 

17. Жежерун Ю.В. Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю.В. Жежерун // Електронне наукове фахове 

видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2019. – № 2 (34). 

– С. 41–50. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/ fp/article/view/693/767. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019.178495. 

0,45 

18. Kostohryz V., Zaporozhets S. State banks and the real economy: contemporary problems and 

prospects of lending / V. Kostohryz, S. Zaporozhets // Electronic Scientific Professional 

Edition «Financial Space». Volume 4 (36), 2019. – Retrieved from: https://fp.cibs.ubs.edu.ua 

/index.php/fp 

0,57 

19. Нагайчук Н.Г., Третяк Н.М., Ткаленко О.М. Страхування в системі управління кібер-

ризиками підприємства в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. – № 1 (33). – 

2019. – С. 97-111. 

0,8 

20. Хуторна М. Е. Оцінка впливу інституційних трансформацій на якість системи забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ в Україні / М. Е. Хуторна // Вісник Університету 

банківської справи. – 2019. – № 1 (34). – С. 51-62. 

1,2 

21. Хуторна М. Е. Індикативний підхід до оцінки результативності забезпечення фінансової 

стабільності кредитних установ на основі діагностування його інституційного середовища / 

М. Е. Хуторна // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2019. – № 4. – С. 320-334. 

1,5 

22. Хуторна М. Е. Оцінка фінансової стабільності кредитних установ на основі потенціального 

підходу / М. Е. Хуторна // Вісник Одеського національного університету. – Серія 

«Економіка». – 2019. – Том 24. –  Випуск 3 (76) . –  С. 193-200. 

1,0 

23. Кононенко Ю.С., Джолос С.В. Чи дійсно народ є джерелом влади? // Конституційно-правові 

академічні студії. 2019. № 2. 

0,85 

24. Брайченко С., Фоменко В. Теоретичні аспекти процедури виконання судових рішень в 

Україні. Фінансовий простір: міжнародний  науково-практичний журнал. 2019. № 2(34). С. 

20-29.  

0,3 

25. Руденко М. В. Особливості формування механізму цифровізації управління в 

сільськогосподарських підприємствах. Вісник ЛНАУ. Серія «Економіка АПК». 2019. № 26. 

(в друці) 

0,7 

26. Гаряга Л.О. Фінансова безпека банківської діяльності в умовах цифровізації  / Л.О. Гаряга, 

Р.Р. Куліш // Фінансовий простір. – 2019 (в друці) 

0,6 
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27. Гаряга Л.О. Інституціональне регулювання згладжування фіскальних дисбалансів / С.Ю. 

Колодій, Л.О. Гаряга // Фінансовий простір. – 2019 (в друці) 

0,6 

28. Гаряга Л.О. Концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів 

держави / С.Ю. Колодій, І.Ю. Кочума, Л.О. Гаряга // Вісник Університету банківської справи. 

– 2019(в друці) 

0,6 

29. Пантєлєєва Н.М. Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні: тренди та 

інновації фінансування / Н.М. Пантєлєєва, К.О. Пантєлєєва, М. Чмир // Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір». - 2019. - № 1(33).- C.117-129.  

0,52 

30. Пантєлєєва Н.М. Кіберзагрози в умовах цифрової економіки / Н.М. Пантєлєєва, Л.В. 

Романовська, М.С. Романовська // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий 

простір». - 2019. - № 1(33).- C.130-144. 

0,88 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. арк. 
1. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням 

фредгольма першого роду// Обробка інформації в складних технічних системах, Випуск 

2(157), (ISSN 1681-1710), 2019. – С. 45-55, Реєстраційний номер статті: DOI: 

10.30748/soi.2019.157.00 

0,5 

2. Касярум Я.О., Касярум О. П., Засядько А. А. Методичні особливості обгрунтування базових 

статистичних функцій [Електронний ресурс. Фінансовий простір: міжнародний науково-

практичний журнал. Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи»  м. Черкаси. №1(33). 2019. С. 58-72.  Режим доступу: 

http://fp.cibs.ubs.edu.ua 

0,6 

3. Касярум Я.О. Фахівець економічного профілю та проблема інформаційної безпеки. 

Проблемні аспекти формування компетенцій забезпечення інформаційної безпеки в процесі 

формування фахівців економічного профілю.[Електронний ресурс] Черкаський навчально-

науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Черкаси. №2(34). 2019. С. 167-

176. Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua 

0,5 

6.6.4. статті в інших виданнях України. 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 

1. Майстренко С.В. Філософія освіти у сучасному філософсько-освітньому дискурсі. 

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: науковий збірник. Вип. 30. – 

Одеса, 2019. - С.265-268. (Index Copernicus) 

0,4 

2. Що відбувається з міжнародними резервами України: оцінка та прогноз/Діденко С. / 

UA.News. - Режим доступу:https://ua.news/ua/chto-proyshodyt-s-mezhdunarodnymy-

rezervamy-ukrayny-otsenka-y-prognoz/ 

0,35 

3. Фактори інфляції в Україні/Діденко С. / UA.News. - Режим 

доступу:https://ua.news/ua/faktory-ynflyatsyy-v-ukrayne-chto-vlyyaet-na-zhyzn-prostyh-

ukrayntsev/ 

0,35 

4. В Україні прискорилося зниження промвиробництва: що зупиняє локомотив економіки 

країни/Діденко С. / UA.News. - Режим доступу:https://ua.news/ua/v-ukrayne-uskorylos-

snyzhenye-promproyzvodstva-chto-ostanavlyvaet-lokomotyv-ekonomyky-strany/ 

0,35 

5. Якою буде інфляція в Україні: базові економічні умови та ризики/Діденко С. / UA.News. 

- Режим доступу:https://ua.news/ua/kakoj-budet-ynflyatsyya-v-ukrayne-bazovye-

ekonomycheskye-uslovyya-y-rysky/ 

0,35 

6. Прогнози та співпраця з МВФ: можливості укріплення гривні вичерпано/Діденко С. / 

UA.News. - Режим доступу:https://ua.news/ua/prognozy-y-sotrudnychestvo-s-mvf-

vozmozhnosty-ukreplenyya-gryvny-yscherpany/ 

0,35 

7. Світовий банк дав новий прогноз: якими є перспективи економіки України/Діденко С. / 

UA.News. - Режим доступу:https://ua.news/ua/vsemyrnyj-bank-dal-novyj-prognoz-kakovy-

perspektyvy-ekonomyky-ukrayny/ 

0,35 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
1. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним 

рівнянням фредгольма першого роду// Інформаційна безпека та інформаційні технології: 

Монографія / Под ред. проф. В.С. Пономаренко. – Х.: Тов «ДІСА ПЛЮС», 2019. – С. 

295-310. 

0,8 

http://fp.cibs.ubs.edu.ua/
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/
http://fp.cibs.ubs.edu.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++,p24787062,3.html
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6.7. Опубліковано 122 тез доповідей на конференціях загальним обсягом 

18,68 друк. арк. 

 

У т.ч.: 

– тези доповідей на міжнародних конференціях. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Лук’янець О.В., Гончаренко О.О. Організація роботи облікового персоналу небанківських 

фінансово-кредитних установ / О.О. Гончаренко, О.В. Лук’янець // Актуальні питання 

економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, 

17-18 квітня 2019 р. 445 c. – С. 90-93 

0,125 

2. Шинкаренко О.М. Формування фінансових результатів страхових компаній / 

О.М.Шинкаренко, Н.П. Березюк // матеріали XIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» 

(Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). – ЧННІ ДВНЗ «УБС». – Черкаси, 2019. – с. 405. – С.379-381. 

0,125 

3. Гончаренко І.Г. Фінансова глобалізація як феномен фінансових ринків / І.Г.Гончаренко, 

О.М. Шинкаренко // матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, 25 

жовтня 2019 р.). – ЧННІ ДВНЗ «УБС». – Черкаси, 2019. – с. 405. – С.81-83. 

0,125 

4. Шинкаренко О.М. Обліковий аспект управління біологічними активами в 

сільськогосподарських підприємствах / О.М.Шинкаренко, Т.Г. Кітченко // матеріали XIII 

Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). – ЧННІ ДВНЗ 

«УБС». – Черкаси, 2019. – с. 403. – С.372-374.  

0,125 

5. Шинкаренко О.М. Особливості проведення контролю в кредитних спілках О.М. 

Шинкаренко, С.П. Степанова // матеріали XIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» 

(Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). – ЧННІ ДВНЗ «УБС». – Черкаси, 2019. – с. 403. – С.379-381.  

0,125 

6. Лук’янець О.В., Булаженко О.С. Моделювання обліково-контрольного процесу 

формування фінансових результатів // Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної 

конференції. (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут, м. Черкаси, 

25 жовтня 2019 р). 403 с. С.349-352. 

0,125 

7. Лук’янець О.В., Кульчицька Д.В. Моделі управління виробничими запасами // Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIII 

Міжнародної науково-практичної конференції (ДВНЗ «Університет банківської справи», 

Черкаський інститут», м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). 403 с. С.352-355. 

0,125 

8. Лук’янець О.В., Ткаченко Ю.П. Методичні підходи щодо забезпечення аналітичної оцінки 

фінансової звітності страхових компаній // Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної 

конференції (ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський інститут», м. Черкаси, 

25 жовтня 2019 р.). 403 с. С.255-258. 

0,125 

9. Лютова Г., Славінська А. Особливості обліку розрахунків з дебіторами у страхових 

компаніях // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків/ 

Лютова Г., Славінська А.// Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. 

25 жовтня 2019 р. — Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 

403 с. 

0,1 

10. Гончаренко О., Григор’єва О. Використання спеціальної звітності ломбарду для 

проведення CVP - аналізу операцій з фінансовими активами // Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XIII Міжнародної 

науково-практичної конференції. 25 жовтня 2019 р. — Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. - С. 341 – 343. 

0,125 

11. Potapenko L. Languages in the Context of Globalization. Економіка, освіта, технології в 

контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 16-17 жовтня 2019р.) – Черкаси.: ЧДБК, 

2019. –310c. – С. 237-240. 

0,16 

12. Потапенко Л., Душейко П., Кот М., Уповільнення світового економічного росту та 

глобальна грошово-кредитна політика. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної 

0,16 
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конференції. (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.) – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. – 403 с. – С. 178-181. 

13. Потапенко Л., Сула О. Інвестиційно-інноваційний розвиток країни в умовах глобалізації. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали 

XIII Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.) – 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 403 с. – С. 181-183. 

0,125 

14. Potapenko L., Rak Y. Identification of the most important steps of the plan base erosion and 

profit shifting in the context of sustainable development of the taxation system in Ukraine. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали 

XIII Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.) – 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 403 с. – С. 365-368. 

0,125 

15. Майстренко С., Майстренко О. Проблемні питання розвитку вітчизняної економіки та 

шляхи їх вирішення. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 

жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С.149-151. 

0,2 

16. Майстренко С., Купчак І., Лакутін Д. Особливості стилів керівництва та їх взаємозв’язок з 

економічними досягненнями країни  Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. С.146-149. 

0,2 

17. Колісник А., Дронов С., Компанієць В. Сучасний стан кредитних операцій банків України. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали 

XIII Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси,  25 жовтня 2019 р.) – 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 405 с. – С. 252-254. 

0,125 

18. Колісник А., Безугла О., Мартиненко О. Визначення поняття правових способів та 

правових засобів. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 25 

жовтня 2019 р.) – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 405 с. – 

С. 395-397. 

0,125 
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Криниця,    І. Горовенко // Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків», 25 жовтня 

2019 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 107-109. 

0,2 

97. Криниця С. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств / С. Криниця,    К. 

Колесніченко // Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків», 25 жовтня 2019 р. – 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 110-112. 

0,2 

98. Пантєлєєва Н.М. Цифрове фінансове посередництво: глобальні тренди та регіональні 

аспекти / Н.М. Пантєлєєва // ХI Международная научно-практическая конференция 

«Институциональное развитие социально-экономических систем: национальная экономика 

в глобальной среде», 16 – 17 мая 2019 года, г. Самарканд, Узбекистан. – С. 154-158. 

0,26 

99. Пантєлєєва Н.М. Цифрові технології трансформації бізнес-моделей банків / Н.М. 

Пантєлєєва // Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеський національний 

0,26 
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економічний університет 13-14 червня 2019 р. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – C. 129-134.  

100. Пантєлєєва Н.М. Цифрова конвергенція ринку фінансових послуг / Н.М. Пантєлєєва  

// Розвиток фінансового ринку в україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали 

Міжнародної  науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. – Полтава: ПолтНТУ, 

2019. – С. 19-22. 

0,2 

101. Пантєлєєва Н. Цифрова реальність конвергенції та дезінтермедіації фінансового 

посередництва. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2019 

року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. -  

С.  С. 32-34. 

0,125 

102. Пантєлєєва  Н.,  Колосова  В.  Потенціал  цифрових  технологій  у вирішенні проблем 

оподаткування та тіньової економіки. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. С. 35-37. 

0,125 

103. Пантєлєєва Н., Панченко А. Чат-боти в банківському бізнесі. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 37-41. 

0,125 

104. Пантєлєєва Н., Кот М. Тенденції та проблеми ІРО ринку в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 171-175 

0,125 

105. Пантєлєєва  Н.,  Блінт  С.  Заставний  механізм  в  системі  управління кредитним 

ризиком банку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 

25 жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 283-

286. 

0,125 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. арк. 
1. Андрієнко В., Капелюшний С. Цифровізація банківських операцій валютного ринку в 

умовах розвитку країни та її актуальність. Матеріали XIII Міжнародної науково-

практичної конференції. 25 жовтня 2019 р. — Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. С.-10-12. 

0,1 

2. Андрієнко О.І., Білокінь С.О., Андрієнко В.О., Бондаренко М.О. Основні вимоги до 

конструкції автоматизованих систем контролю на базі атомно-силових мікроскопів. 

Збірник праць МНТК «Датчики, прилади та системи – 2019», Черкаси – Херсон - Лазурне, 

вересень 2019. С.18-20. 

0,1 

3. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним 

рівнянням фредгольма першого роду //Тези доповідей Міжнародної   науково-практичної 

конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології», 24-25 квітня 2019. – 

ХНЕУ.  - С.46.  

0,125 

4. Засядько А.А. Оптимизация работы предприятия на основе исследования функции Кобба-

Дугласа/А.А. Засядько// 1 st International  Conference:  Modern  Information, Measurement 

and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS’2019), 01-02 July, Baku, 

AZERBAIJAN - С.262. 

0,125 

– тези доповідей на вітчизняних конференціях. 

Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, 

друк. арк. 
1. Гончаренко О.О., Костенко Д.В. Організація бухгалтерського обліку в небанківських 

фінансово-кредитних установах: альтернативні форми та критерії їх вибору // Проблеми 

забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки і 

банківської системи: зб. тез доп. IX Всеукр. наук.–практ. конф. студ., асп. і молодих 

вчених, 17 травня 2019 р. – Київ : [ДВНЗ «Університет банківської справи»], 2019. – С. 

139-141. 

0,125 

2. Потапенко Л. В. Мотиваційні складові процесу вивчення іноземної мови студентами 

нелінгвістичних спеціальностей. «Черкаські правові читання»: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 15 березня 2019 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. – 114 с. –С. 88-90. 

0,125 
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3. Майстренко С.В. Філософські аспекти розбудови правової держави Черкаські правові 

читання: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Черкаси, 28 

лютого 2019 р). Черкаси, 2019. С. 79-82. 

0,2 

4. Майстренко С.В., Назаренко І.Л. Мова як різновид когнітивної діяльності у освітньому 

процесі Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали V 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю (м. Черкаси, 28 – 

29 березня 2019 р). Черкаси, ЧДТУ, 2019. С.83-87. 

0,2 

5. Головатенко О.М. Соціально-гуманітарні та філософські аспекти збереження здоров’я 

молоді України // Черкаські правові читання: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 15 березня 2019р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. С. 68-71. 

0,125 

6. Авраменко О.Л., Чабанюк В.Д. Кваліфікація сучасних виявів доведення до самогубства. 

Актуальні проблеми Кримінального права « Матеріали Х всеукраїнської науково-

теоретичної конференції правові читання»: 22 листопада 2019 р. – Київ : МВС України 

Національна академія внутрішніх справ, Кафедра кримінального права, 2019. – 320 с. С. 

150-152. 

0,1 

7. Фоменко В.М. Правові особливості діяльності Королівської канадської кінної поліції в 

сфері забезпечення прав корінного населення Канади /  В.М. Фоменко // Черкаські правові 

читання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 15 

березня 2019 року) Черкаси, 2019. С. 60-63. 

0,125 

8. Чепелюк Г.М. Практичні аспекти банківського кредитування реального сектору економіки 

України. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики 

глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. С. 

181-183. 

0,13 

9. Кононенко Ю.С., Джолос С.В. Проблема доступу до правосуддя у сучасній Україні // 

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової 

держави: Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

Черкаси, 23 трав. 2019 р. / Ред. кол.: Г.А. Волошкевич (відп. ред.) та ін. Черкаси: Видавець 

Вовчок О.Ю., 2019. – С. 97-107. 

0,5 

10. Руденко М. В. Ключові тренди цифровізації аграрного підприємництва. Інноваційне 

підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів ІІ 

Всеукр. наук.-практ. конференції. Київ: КНЕУ, 2019. С. 122-124. 

0,15 

11. Діденко С. Генеза ринку похідних фінансових інструментів в умовах 

цифровізації/Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного 

розвитку  економіки та банківської системи. Тези доповідей учасників IX Всеукраїнської  

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 17 травня 2019 

року. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». –  2019. – 380 с. (С. 248-252). 

0,125 

12. Діденко С. Організаційно-економічний механізм безпеки діяльності банків на ринку 

похідних фінансових інструментів /Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів» (11 квітня 2019 року, м. Черкаси) / Черкаський інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи». — Черкаси, 2019. (С.105-108). 

0,125 

13. Пантєлєєва Н.М. Цифрові технології в банківському бізнесі: блокчейн і смарт-контракти / 

Н.М. Пантєлєєва // Цифрова трансформація банків в Україні [Електронний ресурс] : зб. 

Матеріалів Всеукраїнська науково-практичної конференції; 23 травня 2019 року, м. Київ. – 

К. : КНЕУ, 2019. – С. 39-41. 

0,125 

Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 

7. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених (коротко 

описати діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених в інституті, роботу наукових гуртів (клубів) при кафедрах, інших структур, які 

здійснюють організацію науково-дослідної роботи студентів, залучення студентів до 

наукової роботи у поза навчальний час, організацію і результати участі студентів у 

міжнародних, всеукраїнських, університетських та ін. студентських наукових заходах 

(конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо – до 10 рядків).  
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Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

науковому підрозділі 

(інституті, кафедрі) 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються в 

науковому підрозділі 

(інституті, кафедрі) після 

закінчення аспірантури 

2016 - 15 20,3 

2017 1 10 16,1 

2018 - 8 16,3 

2019 - 6 13,0 

  

Отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, 

міжнародних олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 

турнірах, чемпіонатах тощо. 
 

 

№ 

з/п 
Конкурси 

Дата та місце 

проведення 
П.І. учасника 

Тема 

конкурсної 

роботи 

Відзнаки, 

зайняте місце 

1.  Всеукраїнський конкурс 

бізнес-планів 

підприємницької 

діяльності 

29 березня 2019 

р., кафедра 

організації 

виробництва, 

бізнесу та 

менеджменту, 

ННІ БМ, 

ХНТУСГ ім. П. 

Василенка 

Пилипенко В. Надання послуг 

по перевезенню 

вантажів 

річковим 

транспортом 

Диплом ІІ 

ступеня 

2.  Всеукраїнський етап ІХ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка 

Наказ МОНУ 

№ 418 від 

01.04.2019 

Бондар Ж.  Диплом ІІІ 

ступеня 

3.  ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 

2018/2019 н.р. («Фінансова 

безпека») 

11.04.2019 р., 

Черкаський 

інститут ДВНЗ 

«Університет 

банківської 

справи», м. 

Черкаси 

Куліш Р. Фінансова 

безпека банку в 

умовах 

цифровізації 

економіки 

Диплом І 

ступеня 

4.  ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 

2018/2019 н.р. 

(«Страхування») 

17-18.04.2019 р., 

Миколаївський 

національний 

агарний 

університет, м 

Миколаїв 

Ткаленко О. Страхування 

кіберризиків 

підприємств в 

умовах 

інтернету речей 

Диплом ІІІ 

ступеня 

5.  Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт 

школярів та студентів до 

28-ї річниці незалежності 

України «Новітня історія 

України: аналіз етапів 

становлення» 

16-17 травня 2019 

р., Університет 

імені Альфреда 

Нобеля, 

м. Дніпро 

Колосова В. Цифрові 

технології в 

системі 

інструментів 

деактивації 

тіньової 

економіки 

Дипломом І 

ступеня та 

грошова премія з 

напряму 

«Економіка» 

№ 

з/п 

Олімпіади 

Спеціальність/напрям 

підготовки, дисципліна 

Дата  Місце проведення П.І. учасника 
Відзнаки, 

зайняте місце 

1.  Фінансова безпека 03-05.04.2019 Черкаський інститут 

ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

Пилипенко В.О. Диплом ІІ 

ступеня 

2.  Інвестування 11-12.04.2019 Одеська державна Кот М.В. Диплом ІІ 
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Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за результатами 

їхньої науково-дослідної роботи (у співавторстві / самостійних) 

Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. арк. 
1. Чмир М. Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні: тренди та інновації 

фінансування / Н.М. Пантєлєєва, К.О. Пантєлєєва, М. Чмир // Міжнародний науково-
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Колесніченко // Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків», 25 жовтня 2019 р. – 

Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 110-112. 

0,2 

256. Третяк Н.М., Каспрук А.О. Імплементація цифрових платформ у фінансовому 

забезпеченні діяльності підприємства / Н.М. Третяк, А.О. Каспрук // Матеріали XІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків». 25 жовтня 2019 р. – Черкаси ЧННІ ДВНЗ 

«Університет банківської справи», 2019 р. – 403с.  – с. 51-53. 

0,15 

257. Пантєлєєва  Н.,  Колосова  В.  Потенціал  цифрових  технологій  у вирішенні проблем 

оподаткування та тіньової економіки. Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет 

банківської справи», 2019. С. 35-37. 

0,125 

258. Пантєлєєва Н., Панченко А. Чат-боти в банківському бізнесі. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: 

0,125 
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ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 37-41. 

259. Пантєлєєва Н., Кот М. Тенденції та проблеми ІРО ринку в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 жовтня 2019 р.). Черкаси: 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 171-175 

0,125 

260. Пантєлєєва  Н.,  Блінт  С.  Заставний  механізм  в  системі  управління кредитним 

ризиком банку. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 

25 жовтня 2019 р.). Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 283-

286. 

0,125 

261. Кузьменко А.В. Управління аудиторською діяльністю в Україні // Динаміка розвитку 

сучасної науки: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 15 листопада, 2019 рік. 

Чернігів, Україна: МЦНД. С. 58-60.  

0,125 

262. Кузьменко А.В. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Динаміка 

розвитку сучасної науки: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 15 листопада, 

2019 рік. Чернігів, Україна: МЦНД. С. 66-67. 

0,125 

263. Діляєва Є.І., Здор А.А. Маркетингова роль у діяльності підприємства, фірми / 

Динаміка розвитку сучасної науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної 

наукової конференції. 15 листопада 2019 р.  - м. Чернігів, МЦНД, 2019. – С. 58-60 

0,12 

264. Арутюнян Л.Л. Зовнішні дані людини як чинник кар’єрного зростання // Сучасні 

напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів 

Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / 

Харків. нац.. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ – С. 324-327 

0,17 

265. Лизогуб Ю.М. Використання персонал-технологій в управлінні людськими ресурсами 

// Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 

2019 р.) / Харків. нац.. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, С490-494. 

0,17 

266. Садовнича С.О. Організаційно-методичні аспекти зовнішнього контролю доходів 

кредитних спілок // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 

2019. 296 с. С. 168-170. 

0,125 

267. Славінська А., Особливості розвитку страхового ринку України // Трансформація 

національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні 

аспекти: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. 296 с. С. 289-292. 

0,125 

268. Полях К.В. Холодинй Я.В. Формування системи логістичного сервісу на підприємстві 

xxiii: Матеріали  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Осінні наукові 

читання», 27 листопада 2019 року, Тернопіль: Громадська організація «Наука та освіта без 

кордонів. 2019» С. 136-140. 

0,125 

269. Павлик Н. В. Вплив міграційних процесів на економіку України. Актуальні питання 

сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 4 

грудня 2019 р.). Полтава, 2019. 515 с. С. 120-122. 
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270. Лизогуб Ю.М. Залучення іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс України. 

Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Полтава, 4 грудня 2019 р.). Полтава, 2019. 515 с. С. 95-96. 

0,15 

271. Арутюнян Л.Л. Перспективи впровадження ісламського банкінгу в Україні / 

Л.Л. Арутюнян // Актуальні питання сучасної економічної науки: збірник матеріалів ІІ 
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272. Кузьменко А.В. Проблематика обліку загальновиробничих витрат на підприємствах / 

А.В. Кузьменко, // Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика: матеріали 
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275. Станкович М. Управління товарною політикою банківських установ / Наука  та  

інновації - 2019:  теорія, методологія та практика : матеріали міжнародної наукової 

конференції (Т. 2), 6 грудня , 2019 рік. Запоріжжя Україна : МЦНД. 
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Проведені студентські наукові конференції на базі університету; 
Назва конференції Статус конференції 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість 

учасників від 

інших ВНЗ 

Кількість 

закордонних 

учасників, країни 
ІІ тур Всеукраїн-

ського конкурсу 

студентських науко-

вих робіт з галузей 

знань і спеціально-

стей у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації 

«Фінансова безпека» 

 

м. Черкаси, 11 квітня 

2019 р., ЧННІ ДВНЗ 

«Університет 

банківської справи» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

(підсумкова) 

16 14 - 

Фінансово-кредитна 

система України в 

умовах інтеграційних 

і глобалізаційних 

процесів 

 

м. Черкаси, 11 квітня 

2019 р., ЧННІ ДВНЗ 

«Університет 

банківської справи» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та аспірантів 

182 7 - 

 

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

(конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах тощо). 

Назва заходу, програми Країна Кількість залучених 

студентів 

Результат 

участі 
Internationalen wissenschaftlich-praktischen 

Konferenz «Aktuelle Themen im Kontext der 

Entwicklung der modernen Wissenschafte», NGO 

«Europäische Wissenschaftsplattform», Dresden, 23 

Januar, 2019 

Німеччина 7 публ. тез 

доповіді 

Conf. scientifique et pratique internationale «La 

science et la technologie à l'ère de la société de 

l'information», OP «Plateforme scientifique 

européenne», Bordeaux, 3 mars, 2019  

Франція 2 публ. тез 

доповіді 

Международная научно-практическая 

конференция «Институциональное развитие 

социально-экономических систем: национальная 

экономика в глобальной среде», г. Самарканд, 16-17 

мая 2019 

Узбекистан 1 публ. тез 

доповіді 

Міжнар. наук.-практ. конф «Наукові досягнення в 

умовах трансформації», м. Берлін, 8 червня 2019 

Німеччина 1 публ. тез 

доповіді 

 

Участь студентів у конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви 

конференцій); 

№ 

з/п 

Назва конференції, дата та місце проведення Кількість 

доповідей 

1.  Міжнар. наук. - практ. конф. «Universum View 12. Economics and management» (м. Львів, 

Наукова ініціатива «Універсум», 5 січня 2019 р.) 

2 
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2.  Всеукр. студент. науково-практ. конф. «Стратегічні перспективи розвитку промислових 

регіонів України в умовах економічної турбулентності» (м. Маріуполь, ПДТУ 10 січня 

2019 р.) 

4 

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаські правові читання» (м. Черкаси, 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 15 березня 2019 р.) 

32 

4.  ІV Міжнародна студентська інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, 

аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (м. 

Львів, Національний лісотехнічний університет України, 26-27 березня 2019 р.) 

1 

5.  V Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю «Соціальні та 

гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (м. Черкаси, ЧДТУ, 28-29 березня 

2019 р) 

1 

6.  ХVIII Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 

України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, Черкаський 

навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 11 квітня 2019 р.) 

127 

7.  Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні наукові розробки та теоретичні 

дослідження ХХІ століття» (м. Вінниця, ГО «Європейська наукова платформа», 15 квітня 

2019 р.) 

1 

8.  ХХІ Всеукраїнська конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка - 2019» (м. Черкаси, 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 18-19 квітня 2019 р.) 

1 

9.  Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів та викладачів закладів освіти 

«Травневі правові читання» (м. Черкаси, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля ДСНС України, 07 травня 2019 р. 

3 

10.  IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених 

«Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки 

і банківської системи» (м. Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи», 17 травня 2019 

р.) 

7 

11.  Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів і 

студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів 

становлення» (м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля, 17 травня 2019 р.) 

1 

12.  Міжнародна науково-практична конференція «Наукові відкриття та фундаментальні 

наукові дослідження: світовий досвід» «ΛΌГOΣ» (м. Полтава, ГО «Європейська наукова 

платформа», 20 травня 2019 р.) 

1 

13.  Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія та практика управління розвитком економіки» (м. 

Київ, 10 жовтня 2019 р.) 

3 

14.  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасної 

економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» (м. Херсон, 

Херсонський державний університет, 17-18 жовтня 2019 р.) 

2 

15.  XIII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, Черкаський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 25 жовтня 2019 р.) 

61 

16.  Міжнародна науково-практична конференція «Динаміка розвитку сучасної науки» (м. 

Чернігів, МЦНД, 15 листопада 2019 р.) 

3 

17.  Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки 

розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» (м. Харків, Харків. нац. 

автомобільно-дорожн. ун-т., 21 лист. 2019 р.) 

2 

18.  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 

УжНУ, 26 листопада 2019 р.) 

2 

19.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Осінні наукові читання» (м. 

Тернопіль, Громадська організація «Наука та освіта без кордонів 2019», 27 листопада 2019 

р.) 

1 

20.  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної 3 
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економічної науки» (м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 4 грудня 2019 р.) 

21.  Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації - 2019: теорія, 

методологія та практика» (м. Запоріжжя, МЦНД, 6 грудня 2019 р.) 

4 

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 

Форма заохочення Прізвище, ініціали, курс 

Стипендії 

Президента України Пилипенко В.О., 4-й курс 

Верховної Ради України  

Кабінету Міністрів України Колосова В.О., 2-ий курс 

Інших установ і фондів – Академічна 

стипендія імені Христофора Барановського 

Мендоса Я.В., 2-ий курс 

Іменні премії 

  

 

8. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та спрямовані на 

підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних 

потреб (до 20 рядків) (напрям роботи, короткий опис заходів та їх результатів тощо). 

На базі Черкаського інституту 26 вересня 2019 р. Центром інформаційної підтримки 

бізнесу м. Київ, основаному на базі Київської торгово-промислової палати, проведенно 

конференцію «Експорт товарів та послуг: Особливості пошуку контрагентів в ході переорієнтації 

експортних потоків України з країн СНД до Європи, Африки, Азії та Америки» для представників 

малого та середнього бізнесу в Черкаський області. Захід відбувся за підтримки ЄБРР у рамках 

ініціативи EU4Business Європейського Союзу. Конференція стала ефективний майданчик для 

обговорення актуальних питань розвитку експорту товарів та послуг в МСБ, перспективних 

напрямків співпраці з контрагентами, високотехнологічними закордонними компаніями, 

встановлення ділових контактів, вироблення стратегій співпраці, обміну досвідом із залучення 

контрагентів в ході переорієнтації експортних потоків України. З докладом на конференції та в 

обговоренні виступили науково-педагогічні працівники інституту (http://kiev-

chamber.org.ua/uk/59/?day=1569445200). 
 

9. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних 

провідних наукових видавництв світу, про проведення конференцій на базі 

Університету (0,5 стор. про кожну конференцію). 

Бібліотечний фонд – головне джерело задоволення інформаційних потреб користувачів. Загальний 

фонд бібліотеки на кінець 2019 р. Складає 70566 примірників друкованих та електронних видань. 

У бібліотечному фонді книги складають 57513 (81,7 %), періодичні видання – 14,5%, електронні 

видання – 1,9 %, неопубліковані документи (брошури, автореферати дисертацій – 1087 

примірників) – 1,9 % від загального обсягу бібліотечного фонду. Частка наукових та навчальних 

видань – 48060 примірників (68,1%). 

Інформаційне забезпечення наукової роботи та навчального процесу періодичними виданнями: в 

2019 році бібліотека отримує 16 назв фахових видань (паперовий варіант) та 110 назв електронних 

фахових журналів у відкритому доступі (назва журналу та його електронна адреса розміщена на 

Web-сторінці бібліотеки «Електронні фахові видання з повнотекстовим доступом в Інтернет»)  

Головною складовою єдиного інформаційного середовища Інституту, до якого користувачі мають 

цілодобовий доступ є повна інформація про ресурси бібліотеки через систему Електронного 

каталогу – найголовнішої БД, що відображає книжковий фонд та фонд періодичних видань. 

Поповнення баз даних електронного каталогу бібліографічними записами на 30.12.2019 р. 

Становить – 14785 бібліографічних записів книг та біля 78 тис. Бібліографічних записів 

періодичних видань. 

Забезпечення функціонування репозитарію є одним із пріоритетних у роботі бібліотеки. 

Інститутційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 

http://kiev-chamber.org.ua/uk/59/?day=1569445200
http://kiev-chamber.org.ua/uk/59/?day=1569445200
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справи. Черкаський інститут» eUBIR постійно поповнюється електронним архівом наукових 

публікацій, навчально-методичними розробками науково-педагогічних працівників Інституту. На 

30.12.2019 року Інституційний репозитарій налічує 535 електронних версій наукових публікацій 

науково-педагогічних працівників Черкаського інституту та 5 збірників науково-практичних 

конференцій Інституту, 

а саме: 

• наукові статті – 490 

• тези доповідей – 6 

• монографії та розділи монографій – 3 

• підручники та навчальні посібники – 11 

• автореферати та дисертації – 20 

• загальні збірники наукових праць університету – 5 

Авторів – 83  

Засобами інформаційної і рекламної діяльності бібліотека активно підтримує рух Відкритого 

Доступу до Знань, в рамках якого надається доступ до наукових електронних ресурсів 

наукометричною реферативною БД SCOPUS та Web of Science. 

Науково-педагогічні працівники та студенти Інституту мають можливість користуватись такою 

послугою бібліотеки, як визначення індексів за таблицями УДК і JEL. Протягом року для 

наукових робіт за запитами користувачів було заіндексовано 140 документів. 

Бібліотекою надавались бібліографічні консультації та довідки із використанням повнотекстових 

ресурсів. Кількість наданих довідок – 25. 

Бібліотека працює над систематизацією документів за Універсальною десятковою класифікацією. 

На 30.12.2019 р. Рекласифікація книжкового фонду становить 70 %.  

15 березня 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Черкаські правові читання» 

У конференції взяли участь 57 осіб – викладачі, здобувачі вищої освіти, зокрема представники 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

(м. Кривий Ріг) та Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

За результатами Конференції підготовлено та видано збірник тез доповідей (4,75 д.а.) 

https://cibs.ubs.edu.ua/cserkaski-pravovi-chytannia-2019/ 

 

11 квітня 2019 р. 

Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» 

Взяли участь 16 здобувачів вищої освіти з 10 закладів вищої освіти, 12 робіт яких рекомендовані 

до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Фінансова безпека».  

Інформація розміщена на сайті Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

https://cibs.ubs.edu.ua/konkurs-finansova-bezpeka/ 

 

11 квітня 2019 р. 

ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 

У конференції взяли участь 182 здобувача вищої освіти та аспірантів 10 ЗВО України, зокрема: 

Одеський державний аграрний університет; Тернопільський національний економічний 

університет; Національний університет біоресурсів і природокористування; Сумський державний 

університет; Національний університет харчових технологій; Університет державної фіскальної 

служби України; Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» та його 

структурні підрозділи: Черкаський інститут, Харківський інститут, Львівський інститут. 

Важливим питанням, що обговорювалося – це «Цифрова економіка: виклики і можливості для 

України».  

У рамках конференції відбувся Конкурс ПРОЕКТІВ спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення». 

За результатами Конференції підготовлено та видано збірник тез доповідей (18,0 д.а.) 

https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-

hlobalizatsiinykh-protsesiv-2019/ 

https://cibs.ubs.edu.ua/cserkaski-pravovi-chytannia-2019/
https://cibs.ubs.edu.ua/konkurs-finansova-bezpeka/
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2019/
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2019/
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25 жовтня 2019 р. 

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток банківських систем світу в 

умовах глобалізації фінансових ринків» 

У роботі конференції взяли участь 178 науковців і представників фінансових та інших установ, а 

також аспіранти, докторанти і здобувачі вищої освіти, які представили провідні наукові школи 

України – Київську, Дніпропетровську, Харківську, Львівську, Луганську, Одеську, Херсонську, 

Хмельницьку, Чернівецьку, Тернопільську та Черкаську області, а також зарубіжжя – Казахстан, 

Узбекистан. 

Результати наукових досліджень презентували представники 18 вищих навчальних закладів 

України та закордону, зокрема: Академія Кайнар, Алмати, Казахстан; Самаркандский институт 

экономики и сервиса, Узбекистан; ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Київський національний університет технологій та дизайну; Університет ДФС 

України; Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича;Черкаський державний 

технологічний університет; Тернопільський національний економічний університет; 

Хмельницький національний університет; Одеський національний економічний університет; 

Херсонський національний технічний університет; Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького; ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Університет банківської справи» та його 

структурні підрозділи: Інститут банківських технологій та бізнесу, Черкаського, Львівського та 

Харківського інституту; Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання 

економіки; ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»; Черкаський державний бізнес-

коледж. 

У рамках конференції проведено панельну дискусію на тему «Фінансова індустрія & 

Цифрова економіка: стратегічний взаємозв’язок і перспективи розвитку» з обговоренням питань: 

1. Цифрова трансформація фінансової індустрії: нові виклики і нові можливості; 2. Фінансова 

безпека в умовах цифрової економіки; 3. «Цифровий слід» тіньової економіки: оподаткування, 

виведення капіталу, інвестування тощо. 

За результатами Конференції підготовлено та видано збірник матеріалів (16,9 д.а.) 

https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-

2019/ 

 

10. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів (зазначити тему, реєстраційний номер (за наявності), 

наукового керівника, науковий результат, його значимість – до 40 рядків) (згрупувати за 

науковими напрямами, за якими атестується ДВНЗ «Університет банківської 

справи», а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні науки»). 

 
Суспільні науки 

Назва роботи: Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 

інституційний та обліковий аспекти (№ ДР 0118U001042) 

Науковий керівник: М. Е. Хуторна 

Обсяг фінансування за повний період: - (ініціативна НДР) 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

- вперше запропоновано комплексну модель забезпечення фінансової стабільності 

кредитних установ, яка включає такі блоки: еволюційний; утворювальний; діагностичний. Це 

дозволяє поглибити теорію фінансової стабільності кредитних установ; 

- вперше запропоновано науково-методичний підхід до оцінки інституційних передумов 

фінансовій стабільності кредитних установ на основі індикативного підходу, який, на відміну від 

існуючих, передбачає функціональний підхід до структурування інституційного середовища 

СЗФСКУ. Це дозволяє здійснити узагальнюючу оцінку інституційних передумов, систематизувати 

заходи щодо забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, а також комплексно 

формувати інституційне середовище СЗФСКУ; 

- удосконалено методологію дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних 

установ на основі побудови логіко-структурної матриці, що дозволяє систематизувати ознаки, 

https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2019/
https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2019/
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причини виникнення та наслідки критичного накопичення внутрішніх дисбалансів у розрізі 

функціональних підсистем кредитних установ та життєвих фаз розвитку внутрішніх криз; 

- удосконалено методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності СЗФСКУ, яку, 

на відміну від існуючих, запропоновано здійснювати з позиції як прямих, так і опосередкованих 

результатів/ефектів функціонування досліджуваної системи; 

- удосконалено комплексний підхід до оцінки економічних передумов фінансовій 

стабільності кредитних установ на основі розвитку теорії фінансової нестабільності Х. Мінскі, 

який, на відміну від існуючих, дозволяє розглядати передумови фінансової стабільність кредитних 

установ як результат системно-синергетичного впливу фінансової поведінки економічних агентів 

нефінансового сектору, фази економічного циклу та  особливостей фінансової діяльності 

кредитних установ. 

 

 

Суспільні науки 

2. Назва роботи: Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

(ДР № 0117U003836) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу 

викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження такі: 1) удосконалено визначення сутності, принципів, 

функцій фінансового посередництва як центрального інституту економічного зростання в умовах 

поширення цифрових трендів; узагальнено еволюцію концепції бізнес-моделі банків як 

фінансових посередників, виявлено принципи функціонування їх адаптаційної бізнес-моделі в 

умовах поширення процесів цифровізації, де головними принципами стали клієнто-орієнтований 

підхід при реалізації продукту, ефективний інноваційний розвиток, організаційна гнучкість; 

обгрунтовано систему трансформаційних заходів для реалізації адаптаційної бізнес-моделі за 

напрямами створення основного банківського продукту, технології обслуговування клієнтів, 

небанківських послуг; розвинуто уявлення про створення цифрової  екосистеми як ефективної 

інтеграційної ринкової стратегії, яка забезпечує функціональну відкритість,  інноваційнц 

активність, ефективну взаємодію для зростання вартості, зміцнення фінансової стійкості та 

підвищення конкурентоспроможності; систематизовано сучасні тенденції стосовно трансформації 

сутності функціонування небанківських фінансових посередників, зокрема страхових компаній, 

пенсійних фондів, кредитних союзів, виявлено їх реакції на поширення цифрових технологій та 

підтримку цифрових трендів, обгрунтовано доцільність трансформації бізнес-моделей та 

сформовано рекомендації щодо впровадження цифрових технологій. 2) удосконалено визначення 

сутності поняття «цифрове суспільство», визначено передумови формування цифрового 

суспільства, набули подальшого розвитку уточнення сутності та характеру трансформаційних 

процесів у діяльність головних соціальних інститутів під впливом цифрових технологій, 

окреслено основні завдання цифровізації суспільства та здійснено аналіз трансформаційного 

потенціалу основних соціальних інститутів. 3) доведено, що для державної політики в галузі 

цифровізації економіки важливим є виконання таких завдань: спираючись на аналіз  цифрової 

нерівності в глобальному вимірі та позицію України в ньому, подолання цифрової нерівності як 

загрози для конкурентоздатності України; інтеграція та стимулювання соціально-економічного 

розвитку і мобілізація всіх національних ресурсів з метою прискорення технологічних змін; 

стандартизація; кібербезпека. 4) виявлено тренди цифровізації державного сектору в країнах світу, 

передумови та проблеми електронного урядування в Україні. 5) набуло подальшого розвитку 

вивчення феномену цифрової економіки з позицій економічної теорії за такими підходами: стадії 

розвитку цивілізації та формування постіндустріального суспільства в умовах трьох секторної 

моделі економічної системи;  глобалізація соціально-економічних процесів; довгі хвилі та 

технологічні уклади; четверта промислова революція та формування постіндустріального 

суспільства; ринкова рівновага та провали ринку. 6) виявлено проблемні аспекти розвитку 

цифрової економіки в країнах світу, проведено компаративний аналіз стратегій цифровізації 

економіки країн світу. 

 

 

Суспільні науки 



49 

 

3. Назва роботи: Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю 

банків на ринку похідних фінансових інструментів (№ ДР 0117U003837) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу 

викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

удосконалено: 

 теоретико-методологічні аспекти ризиків банків в контексті управління діяльністю банків на 

ринку похідних фінансових інструментів; 

 існуючі теоретичної основи щодо використання методів хеджування, яка набуває особливої 

гостроти у вирішенні завдань формування напрямків досліджень імплементації строкових 

інструментів у системі управління банківськими ризиками, що проявляються в істотних 

змінних амплітуди динаміки валютних ризиків на касовому ринку, зростаючих ризиків 

кредитних портфелів банків, а відтак, трендів та негативних значень макроекономічного 

характеру;  

 поняття «ринок похідних фінансових інструментів» із застосуванням системного та 

синергетичного підходів, під яким пропонується розуміти процес підтримання ринком стану 

динамічної рівноваги, який знаходиться під впливом ендогенних і екзогенних факторів, що 

дозволяє забезпечити виконання його функцій на основі зворотного зв’язку між фінансовим та 

реальним сектором; 

 методичні положення щодо визначення  впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкий 

банків в системі управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів; 

 науково-методичні засади щодо ідентифікації ризику в умовах використання складних 

конструкцій фінансових інструментів строкового характеру в системі хеджування ризиків, а 

також висвітлено напрямки формування банківської справи на основі фінансових інновацій.  

набули подальшого розвитку: 

 поняття «хеджування»  запропоновано розглядати в контексті  дослідження, як управління 

ризиками, що базується на цілісній системі взаємодій відкритої  балансової та позабалансової 

позицій економічно пов’язаних з ризиковим активом, що враховує вартість під ризиком в 

основі формалізації контрактними зобов’язаннями часових та цінових параметрів реалізації 

базового активу в майбутньому. 

 визначення поняття «похідні фінансові інструменти», під якими запропоновано розуміти 

фінансові інструменти строкового ринку, що поєднують наступні ознаки: виступають 

домінантною формою фіктивного капіталу; можуть бути використані як складові або 

самостійні продукти фінансового інжинірингу; вартість яких походить від вартості базових 

активів, що лежать в їх основі; розрахунки за якими можуть здійснюватися на певних умовах в 

майбутньому; призначені для трансформації і передачі ризиків як інструменти хеджування та 

спекуляції. На відміну від існуючих, наведене визначення поєднує структурно-функціональні 

ознаки похідних фінансових інструментів у часовому, вартісному, рольовому та структурному 

розрізах, й дозволяє обґрунтувати їх дуалістичну природу (як інструментів управління та 

генерації ризиків). 
 

Суспільні науки 

4. Назва роботи: Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України 

(№ ДР 0118U004231) 

Науковий керівник: С.М. Брайченко 

Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу 

викладачів. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

Науково-педагогічним складом кафедри узагальнено та систематизовано теоретичні положення, 

сутнісних характеристик та категоріальних особливостей понять «правова система України» та 

«європейська інтеграція». Також визначено конституційні, адміністративно-правові та політичні 

особливості механізмів впливу на ефективність європейської інтеграції. З метою отримання 

об’єктивних результатів, досліджено, і  розвинуто теоретичні положення формування та розвитку 

конституційного, фінансового, господарського, цивільного, трудового та інших галузей права в 

умовах процесу інтеграції до ЄС. 
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У своїх наукових роботах НПС дослідив та класифікував основні типи соціальних, правових та 

політичних ризиків, які можуть створити загрозу невиконання, взятих Україною зобов’язань перед 

ЄС. У відповідності до календарного плану проведення ініціативної науково-дослідної роботи 

«Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України», досліджено 

діяльність органів державної влади та недержавних інституцій та визначено теоретико-правові 

напрямки вдосконалення їх діяльності. 

Їх наукова новизна полягає в тому, що процедура інтеграції України до європейської спільноти 

вимагає забезпечення її відповідності Копенгагенським критеріям, які були прийняті в червні 1993 

року на засіданні Європейської Ради в Копенгагені і підтверджені в грудні 1995 року на засіданні 

Європейської Ради в Мадриді. Критерії вимагають, щоб в державі дотримувалися демократичні 

принципи, принципи свободи і пошани прав людини, а також принцип правової держави (ст. 6, ст. 

49 Договору про Європейський союз). Також в країні має бути конкурентоздатна ринкова 

економіка і повинні визнаватися загальні правила і стандарти ЄС, включаючи прихильність цілям 

політичного, економічного і валютного союзу. 

Враховуючи вимоги Європейського Союзу до країн, які задекларували інтеграційні бажання, слід 

визнати, що Україна потребує приведення економіко-правової та суспільно-політичної систем до 

необхідних стандартів. Українська правова наука, враховуючи сьогоденні євроінтеграційні 

устремління нашого суспільства та держави, перебуває в стані постійного наукового пошуку та 

розробки ефективних механізмів приведення вітчизняної правової ситеми у відповідності до 

європейських стандартів. Не зважаючи на помітні реформаторські кроки, потребують суттєвих 

перетворень фінансова, трудова, податкова, господарська та економічна сфери. Залишаються 

невирішеними проблеми подолання корупції та реформовання державної служби. Для здійснення 

продуктивних організаційно-правових дій в цьому напрямку, Президент України, Уряд та 

Верховна Рада мають потребу в глибокому, науково обгрунтованому аналізі ситуації, дослідженні 

міжнародного законодавства, опрацюванні історично-правового досвіду країн-учасниць ЄС та 

розробці шляхів євроінтеграційного вдосконалення правової системи України.   

З огляду на зазначені проблеми, дослідження даної теми є актуальним і потребує проведення 

комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів теми. Усе це обумовило 

необхідність комплексного дослідження тенденцій та перспектив розвитку вітчизняної правової 

системи в сучасних умовах євроінтеграції України. 

 

 14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень (придбані наукові 

прилади та обладнання). Крім того, оновити відомості про потреби в унікальних 

наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за 

формою: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма-виробник, 

країна 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу в 

розрізі наукової тематики 

Вартість, 

дол. США 

або євро 

Вартість, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

 15. Заключна частина. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та 

координації наукового процесу у закладах вищої освіти і наукових установах, які 

пропонується включити у звіт для подання до департаменту науково-технічного розвитку 

МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі закладів вищої освіти та наукових 

установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2019 році. Пропозиції 

та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів. 

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді інституту (протокол № 5 від 

18 грудня 2019 р.) 
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