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Діяльність Черкаського інституту здійснювалась за всіма напрямами, 
передбаченими Основними завданнями ДВНЗ «Університет банківської справи» на 
2019-2020 н.р., реалізація яких дозволяє виконувати головні положення Закону України 
«Про вищу освіту». 

До факторів, що визначили діяльність Черкаського інституту в 2019-2020 н.р. та 
вплинули на реалізацію його основних завдань, можна віднести: глобальну проблему 
пандемії COVID-19 та її наслідки на національному та регіональному рівнях; державну 
політику в сфері освіти і науки, стан національної економіки, дисбаланси професійної 
освіти та ринку праці; розуміння колективної та персональної відповідальності за 
підвищення якості підготовки фахівців; загострення конкуренції на ринку освітніх послуг 
і необхідність забезпечення конкурентоздатності та зміцнення позицій інституту на 
регіональному рівні у взаємодії та співробітництві з органами влади, фінансово-
кредитними установами та підприємствами, іншими навчальними закладами. 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 
 

 Успішно пройдено акредитацію за освітньою програмою 073 «Менеджмент» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 За результатами опрацювання Положення про акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, висновків експертної 
групи щодо акредитацію за освітньою програмою 073 «Менеджмент» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти та результатів консультацій розроблено 
адаптовані проекти освітніх програм (7) та навчальні плани (7) за першим 
(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освіти за спеціальностями 071 
«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справи та страхування», 
073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
для забезпечення виконання  акредитаційних вимог та формування загальних і 
спеціальних (професійних) компетенцій майбутніх фахівців, визначених 
Стандартом компетентностей. Також розроблено 35 робочих навчальних 
планів.  

 На виконання наказу МОН України від 16 березня 2020 р. № 406 «Про 
організацію заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» вжити 
заходи щодо забезпечення виконання освітніх програм і робочих навчальних 
планів шляхом організації освітнього процесу із використання технологій 
дистанційного навчання на базі платформи MOODLE. За такою технологією 
здійснювалось навчання, розроблялось та оновлювалось навчально-методичне 
забезпечення з 72 навчальних дисциплін. За підсумками 2019/2020 н.р. було 
підготовлено 28 дистанційних курсів (проти 19 запланованих) і сертифіковано 
27 дистанційних курсів: кафедра фінансів, банківської справи – 9; кафедра 
обліку і оподаткування – 5; кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін 
– 4; кафедра менеджменту та інформаційних технологій – 10.  

 Упродовж березня-червня 2020 року в умовах карантину активність на освітній 
платформи MOODLE інститут значно зросла. За даними Google Analytics на 
платформі ініціювалося 2,4 тис. користувачів, які здійснили 34 тис. сеансів і 
виконали 535,623 тис. переглядів сторінок освітньої платформи.  

 Підготовлено 3 навчальних посібника (у т.ч. 2 спільних з іншими інститутами 
університету), 83 робочих програми навчальних дисциплін, 28 методичних 
розробок для виконання курсових робіт, практичних та індивідуальних 
навчально-дослідницьких завдань, організації поточного, модульного і 
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підсумкового контролю знань, у тому числі 14 методичних рекомендації для 
самостійної роботи здобувачів. 

 Проведено 19 відкритих занять і 10 освітніх заходів (гостьові лекції, інтерактивні 
заняття та інтелектуальні заходи, воркшопи, практичні заняття, круглі столи  
тощо) за актуальною проблематикою в рамках навчальних дисциплін, 
практичних аспектів розвитку підприємств реального сектору економіки, 
фінансово-кредитних і державних установ. 

 Продовжено практику отримання здобувачами неформальної та інформальної 
освіти, що сприяє  самоорганізованому розширенню знань та умінь ключових і 
професійних компетентностей. За такою формою на відкритій освітньої 
платформі Coursera  25 здобувачів спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» (онлайн-курси «Introduction to HTML5», «SQL Fundamentals 
course», «SQL for Data Science») та спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» (онлайн-курс «Financial Technology (Fintech) Innovations 
Specialization»), з яких 8 отримали сертифікати.  

 Вдруге на базі інституту проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом «Фінансова безпека» (квітень 2020), до участі в 
якому надійшло 45 наукових роботи (52 студентів-авторів, 44 наукових 
керівника) з 28 вищих навчальних закладів України. Відповідно до Листів 
Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 12.03.2020 № 22.1/10-713 
та від 31.03.2020 №22.1/10-778 «Щодо проведення інтелектуальних 
студентських заходів» галузева конкурсна комісія вирішила визнати 
переможцями Конкурсу за результатами першого етапу (у дистанційному 
форматі на підставі рецензій) та нагородити 14 учасників Дипломами І-ІІІ 
ступенів. Здобувач Черкаського інституту Гриценко К.Ю. отримала Диплом ІІ 
ступеня (науковий керівник Чепелюк Г.М.).  

 Продовжено підготовку здобувачів до участі у Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 2019-2020 н.р.. У І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад брали 
участь 125 здобувачів з 15 навчальних дисциплін зі ступенем активності 0,36 на 
одного здобувача, 38 здобувачів рекомендовано до подальшої участі. Згідно 
рекомендацій МОН України проведення ІІ етап Всеукраїнських студентських 
олімпіад перенесено на І півріччя 2020-2021 н.р. 

 Проведення на базі інституту II туру Всеукраїнської студентської олімпіади 
«Фінансова безпека» перенесено на вересень 2020 р., а також Всеукраїнський 
конкурс дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital 
economy for youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді»  - на жовтень 
2020 р. 

 Нажаль академічна мобільність була у 2019-2020 н.р. менш активною внаслідок 
поширення каронавірусу країнами світу. Протягом навчального року здобувачі 
вищої освіти брали участь у програмі академічної мобільності, а саме в 
семестровому навчанні в Львівському інституті та Харківському інституті ДВНЗ 
«Університет банківської справи», за програмою Еразмус+ семестрове 
навчання в Поліському державному університеті (Республіка Білорусь) і 
Краківському економічному університеті (Республіка Польща), загалом 4 особи. 

 Постійно розширюється взаємодія з роботодавцями шляхом укладання 
довгострокових угод про співпрацю із підприємствами, установами, 
організаціями з метою забезпечення освітніх програм базами для проходження 
практики. У 2019/2020 н.р. продовжують діяти 31 угода, у т.ч. 11 довгострокових. 
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Продовжено практику проведення захисту кваліфікаційних магістерських робіт 
на базі установ ами ПАТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Страхова група «ТАС», 
ПАТ«ПУМБ», ТОВ «Chemical Elements Ukraine». Здійснюється партнерство з ІТ-
компаніями щодо проходження навчальної практики  здобувачів спеціальності 
121 «Інженерія програмного забезпечення» за дуальною формою. 

 Постійно підвищується якість кадрового складу. Упродовж 2019-2020 н.р., 
протягом навчального  року підвищили кваліфікацію 5 викладачів на курсах 
підвищення кваліфікації за програмою удосконалення викладання фахових 
дисциплін, 4 – отримали вчене звання доцента. Захищено 1 докторську та 1 
кандидатську дисертації. Продовжується робота над 1 докторською та 
3 кандидатськими дисертаціями.  

 Забезпечено виконання плану наукової роботи Черкаського інституту та ДВНЗ 
«Університет банківської справи». Виконувались 6 науково-дослідних робіт, 
здійснено апробацію та впровадження наукових результатів в освітній процес. 

 Забезпечено вихід чергових номерів  за 2019 та 2020 роки міжнародного 
електронного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», які 
розміщено на офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/). Проведено 
роботу стосовно включення до групи Б (прийняття рішення – червень-липень 
2020), подано електронну заяву до включення журналу до наукометричної бази 
Index Copernicus (прийняття рішення – жовтень 2020). Оновлено та розширено 
інформацію стосовно політики журналу, процедури рецензування, умов 
підготовки публікації тощо.  

 Проведено на базі інституту Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з 
панельною дискусією «Фінансова індустрія & Цифрова економіка: стратегічний 
взаємозв’язок і перспективи розвитку» (жовтень 2019), Всеукраїнську науково-
практичну конференцію студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (квітень 2020, 
дистанційно).  

 Підготовлено та видано 2 монографії, 1 підручник і 5 навчальних посібників, 2 
збірки матеріалів науково-практичних конференцій, опубліковано та подано до 
друку 68 наукових статей, із них 2 Scopus і 6 Web of Science, 7 у закордонних 
виданнях, 126 тез доповіді, із них 9 закордоном. Підготовлено  відгуки на 
автореферати – 10, рецензування підручників і  навчальних посібників – 2, 
рецензування наукових статей – 37, рецензування програм та навчально-
методичні матеріали – 2, рецензування дисертацій – 3, отже загалом – 54. 

 Постійно здійснюється наповнення наукового репозитарію, який вже налічує 619 
наукових публікацій, зокрема: монографій, розділів монографій – 6, підручників, 
навчальних посібників – 13, наукових статей – 556, тез доповідей – 24, 
автореферати дисертацій, дисертації – 20. 

 Науково-педагогічні працівники брали участь у 67 наукових заходах 
(145 учасників):  42 міжнародних науково-практичних та наукових конференцій і 
форумів (89 учасників), у т.ч. за межами України 8 (12 учасників);  
8 всеукраїнських науково-практичних та наукових конференцій і форумів (13 
учасників); 17 семінарів, круглих столів (43 учасника). 

 Взято участь у конкурсі грантових програмах, а саме Конкурс Street Law «FIN 
$kills» Асоціації юридичних клінік України з проектом «Фінансова грамотність та 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
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захист прав споживачів фінансових послуг». Підготовлений інтерактивний урок 
Street Law, презентацію та буклет до нього, які повинні прийняти участь в 
конкурсі Асоціації юридичних клінік з подальшою участю в другому турі та 
навчанням. Визначено фінансові проблеми, які виникають у споживачів 
фінансових послуг під час укладення кредитних договорів, виконання їх, 
погашення заборгованостей та співпраці з колекторськими компаніями. 
Результати відбору конкурсних робіт очікуються в червні 2020 року. 

 Науково-дослідна робота здобувачів. Здобувачі (35 осіб) брали участь у 
виконанні 5 НДР кафедр інституту,  257 – у  41 науковому заході, із них у 
15 міжнародних конференціях,  9 – всеукраїнських науково-практичних та 
науково-теоретичних конференцій, 4 – семінарах і круглих столах, 13 –
конкурсах. Результатом науково-дослідної роботи здобувачів стали 11 нагород 
(дипломів, грамот) на конкурсах студентських наукових робіт,  15 науково-
пошукових робіт і 9 наукових статей, 171 тез доповідей. 

 Переможцями у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
стали 9 здобувачів: 1) Арутюнян Ліліт, за спеціалізацією «Економіка та 
управління національнім господарством», Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова, тема роботи "Креативна економіка - сучасна 
модель розвитку національних економік", Диплом І ступеня (науковий керівник 
Пантєлєєва Н.М.); 2) Діденко Владіслава, Миколаївський національний аграрний 
університет зі спеціалізації «Страхування», тема «Зміна клімату – нові виклики 
для страховіків» Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Нагайчук Н.Г.); 3) Чуєнко 
Наталія Анатоліївна, з банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської 
справи»,  Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Костогриз В.Г.); 4) Рак Юлія, із 
спеціальності «Облік та оподаткування», Національна академія статисти, 
обліку та аудиту, тема роботи "Оподаткування операцій з криптовалютою в 
Україні", Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Рогова Н.В.); 5) Гриценко 
Катерина, за спеціалізацією «Фінансова безпека»,  ДВНЗ «Університет 
банківської справи»,  Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Чепелюк Г.М.); 6) 
Кот Марина, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» з галузей знань і спеціальностей «Економіка 
підприємства», тема "ІРО як антикризовий механізм залучення капіталу lля 
вітчизняних підприємств",  Диплом ІІІ ступеня  (науковий керівник Пантєлєєва 
Н.М.); 7) Холодний Ярослав,  Бондар Даша, ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» з галузей знань і 
спеціальностей “Економіка підприємства”, тема “Управління якістю транспортно 
–логістичного обслуговування на підприємстві”, Грамота (науковий керівник 
Полях К.); 8) Ревера Євген, зі спеціалізації «Економіка та економічна 
політика», Київський національний університет ім Т. Шевченка, тема "Цифрові 
технології - інновації економіки терору", Грамота  за творчий підхід до 
вирішення актуальних проблем економіки та економічної політики  (науковий 
керівник Пантєлєєва Н.М.) 

 Набула нових форм і змісту організація профорієнтаційної роботи, зміцнюються 
взаємозв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами та закладами вищої 
освіти І-ІІ рівня акредитації м. Черкас, Черкаської та Кіровоградської областей. 
До відзначення Дня ощадності проведено інтелектуальну гру «Життєвий 
капітал», гру-квест «Знай та заощаджуй», Цифровий батл кмітливих та 
заощадливих, Роад-шоу «Будь фінансово грамотним!», заходами було 
охоплено майже 300 осіб. Для школярів проведено інтерактивні заходи з права: 
«Захист прав споживачів», «Булінг серед молоді», заходами було охоплено 
майже 150 осіб.  
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 Для здобувачів було проведено просвітницький захід «Залежність. Шлях до 
свободи», гостями якого стали відомі практики – психолог Данило Протас, 
психотерапевт Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру Марія 
Ушкова, активіст Іван Бондар. Модерував захід психолог Володимир Мамалига. 

 Проведено Третій регіональний турнір з фінансової грамотності та відзначення 
«Global money week 2020» у Черкаській області, метою яких було виявлення 
обдарованої та талановитої учнівської молоді в рамках проведення дослідно-
експериментальної роботи щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» 
та залучення науковців, здобувачів та аспірантів до роботи з учнівською 
молоддю.  

  В ефірі на Суспільному телеканалі UA Черкаси проведено просвітницькі лекції  
«Які права найчастіше порушують в інтернеті та чи існує захист від цього» та 
«Нові правила переказу грошей», у програмі «Радіодень» - Про навчання 
школярів фінансовій грамотності. 

 Постійно здійснювались заходи щодо ефективного використання державної 
власності за напрямками діяльності та окремими видами майна, прийняття 
відповідних управлінських рішень для покращення стану економічної діяльності 
Черкаського інституту і Університету загалом. Виконано захєоди для 
забезпечення пожежної безпеки інституту. 

 Здійснювалось оперативне висвітлення всіх подій інституту на web-сторінці та 
на сторінці у Facebook. 
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ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 
Черкаський інститут здійснює освітню діяльність, керуючись Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, 
інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні, а також регламентуючих 
нормативних документів ДВНЗ «Університет банківської справи». 

Таблиця 1  

Освітні програми, що реалізуються у Черкаському інституті 

Освітній ступінь Галузь знань Назва програми 

Перший 
(бакалавр) 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

08 Право 081 Право 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного забезпечення  

Другий (магістр) 
07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування, варіативні 
компоненти:  
Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових 
установ. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління суб’єктами господарювання, 
Обліково-правове забезпечення управління 
суб’єктами господарювання 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
варіативні компоненти: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу; 
Банківська система і фінансові ринки; Управління 
банківськими інвестиціями; Банківський 
менеджмент, Цифрові технології у фінансах 
073 Менеджмент, варіативні компоненти:  
Бізнес-адміністрування 

 
Передумовою якості навчання здобувачів є  якість набору контингенту. В 2019-

2020 н.р. середнє значення результатів ЗНО становило 165 балів, середнє значення 
балу документів про повну загальну середню освіту – 7,8, зараховано на перший 
(бакалаврський) рівень денної форми навчання на основі ОКР молодший спеціаліст – 
20 осіб, у т. ч. 6 за кошти фізичних осіб.  

  

 

 
Спостерігаємо нестабільну тенденцію, адже середнє значення результатів ЗНО 
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становили 147,26 балу та 149,1 бал в 2018-2019 н.р. і 2017/2018 н.р. відповідно. Така ж 
ситуація із середнім значенням балу документів про повну загальну середню освіту – 
9,1 і 8,94 в 2018/2019 н.р. і 2017/2018 н.р. відповідно. 

Контингент Черкаського інституту за результатами вступної кампанії 
характеризувався такими даними (табл. 2). 

Таблиця 2 
Контингент студентів Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» в розрізі джерел фінансування 

Форма 
навчання 

Усього 
здобувачів 

вищої освіти 

З них за кошти 

Фізичних і 
юридичних осіб 

Державного 
бюджету 

2
0
1
8

/ 
2
0

1
9

 

2
0
1
9

/ 
2
0

2
0

 

+
/-

 

2
0
1
8

/ 
2
0

1
9

 

2
0
1
9

/ 
2
0

2
0

 

+
/-

 

2
0
1
8

/ 
2
0

1
9

 

2
0
1
9

/ 
2
0

2
0

 

+
/-

 

денна 440 347 -93 213 169 -44 227 178 -49 

заочна 76 51 -25 60 37 -23 16 14 -2 

Всього 516 398 -118 273 206 -67 243 192 -51 

 
Станом на 29.06.2020 року освітньою діяльністю в Інституті охоплено 275 осіб 

(127 – за кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного замовлення – 148), з 
них 263 особи – здобувачі вищої освіти денної форми навчання (табл. 3-6). 

ТАБЛИЦЯ 3 
Контингент здобувачів вищої освіти  

 Кількість осіб 

Форми навчання станом на станом на станом на 

 29.06.2018 29.06.2019 29.06.2020 

Денна 440 358 263 

Заочна, екстернатна 36 48 12 

Всього 476 406 275 
 

ТАБЛИЦЯ 4 
Чисельність здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями  

Рівень вищої освіти  Станом на 
29.06.2018 

Станом на 
29.06.2019 

Станом на 
29.06.2020 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Перший 
(бакалаврський) 

367 7 273 9 215 7 

Другий (магістерський) 73 29 85 39 48 5 

Всього 440 36 358 48 263 12 
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ТАБЛИЦЯ 5 
Чисельність здобувачів вищої освіти за професійним спрямуванням 

Професійне 
спрямування 

Кількість, осіб 

станом 
на 29.06.2018 

станом 
на 29.06.2019 

станом 
на 29.06.2020 

Фінанси, банківська справа та 
страхування  

285 230 117 

Облік і оподаткування 102 83 57 

Менеджмент 17 25 38 

Право 68 51 37 

Інженерія програмного 
забезпечення 

4 17 26 

Всього 476 406 275 

 
Атестаційні комісії в 2019/2020 н.р. очолювали провідні вітчизняні науковці та 

фахівці фінансово-кредитних установ і підприємств, згідно наказу №34-од від 
18.11.2019: Зачосова Н.В. – д.е.н., професор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького; Ільєнко Л.Д. – керуюча відділенням №2 ПУМБ 
м. Черкаси; Оніщенко В.В. – к.е.н., начальник Черкаського обласного управління 
АТ «Ощадбанк»; Морозова І.М.– к.е.н., директор ТОВ «НЕКСТ-КОНСАЛДІНГ»; Юрко 
С.С. – к.ю.н., адвокат.  

Успішне проходження всіх видів практик та захисту кваліфікаційних 
магістерських робіт забезпечує співпраця інституту з підприємствами та фінансово-
кредитними установами згідно укладених угод. На виконання принципу професійно-
орієнтованого навчання здійснюється партнерство з ІТ-компаніями щодо проходження 
навчальної практики здобувачів спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» за дуальною формою, про що укладено відповідні угоди. 

У 2019/2020 н.р. переддипломну практику пройшли 120 здобувачів-магістрів, 
зміст якої та тематика кваліфікаційних магістерських робіт узгоджені зі стейкхолдерами 
та роботодавцями. Проблематика кваліфікаційних магістерських робіт цього року була 
спрямована на: формування стратегії розвитку, забезпечення фінансової стійкості та 
прибутковості, впровадження інноваційних та цифрових технологій в систему 
корпоративного управління, кадрового менеджменту підприємств реального сектору та 
фінансово-кредитної сфери;  управлінням капіталом та забезпеченням фінансової 
стійкості страхових компаній та розвитком страхового ринку в Україні; облік, аналіз, 
контроль капіталу, операційної діяльності, основних засобів, орендних відносин, 
виробничих запасів, готової продукції суб’єктів господарювання; впровадження 
фінансових інновацій в банківській сфері та цифрова економіка, вплив цифровізації на 
фінансову стабільність і фінансову безпеку тощо. 

Традиційно захист кваліфікаційних магістерських робіт проводився на базі 
Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», Черкаського відділення ПУМБ, 
СК «ТАС», сучасного інноваційного підприємства Chemical Elements Ukraine 
(м. Черкаси), ТОВ «НЕКСТ-КОНСАЛДІНГ» (м. Черкаси). Особливістю такого захисту є 
відкритість професійної дискусії, де майбутні фахівці аргументовано доводили власну 
думку, не пасуючи перед професіоналами. Керівники підприємств і установ надали 
високу оцінку рівню підготовки і відмітили, що не зважаючи на відсутність досвіду 
практичної роботи, випускники показали високий рівень професійних знань і цілком 
сформоване розуміння загальних тенденцій економічних процесів і діяльності суб’єктів 
господарювання, враховуючи галузеві особливості.  

Захист магістерських робіт – це, одночасно, і демонстрація набутих знань, і 
дискусія з проблем розвитку банківської системи та економіки з акцентом на 
трансформаційні процеси цифровізації, і самопрезентація перед потенційним 
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роботодавцем, і можливість оцінити правильність обраних пріоритетів освітніх програм 
зі стейкхолдерами. Висловлюємо подяку керівникам підприємств і фінансово-кредитних 
установ за готовність підтримати Черкаський інститут в прагненні посилення практичної 
орієнтованості освітніх програм. 

  
 

   
 

Якісні показники успішності випускників надано в табл. 6-7.  
ТАБЛИЦЯ 6 

Якісні показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти  
другого (магістерського) освітнього рівня 

Якісна успішність, % Абсолютна успішність, % 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

96,2 86,9 93 92,5 97,2 100 100 100 100 100 100 100 

Спеціальність «Облік та оподаткування» 

90 83,3 73,3 100 100 80 100 100 100 100 100 100 

Спеціальність «Менеджмент» 

100 100 81,8 - - - 100 100 100 - -  

95,6 90,1 82,7 95,8 98,6 90 100 100 100 100 100 100 

 

Результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 
свідчать, що в цілому показники успішності знаходились у межах нормативних. Якість 
захисту кваліфікаційних робіт здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр»: 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» -  95,78%; 071 «Облік і 
оподаткування» - 75,56%, 073 «Менеджмент» -  81,8%, отже загально по інституту – 
90,83%.  

Здобули диплом з відзнакою – 20 (16,7%) здобувачів (табл.7, рис. 1). 
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ТАБЛИЦЯ 7 
Кількість здобувачів вищої освіти, які отримали диплом з відзнакою 

Спеціальність 

Рівень вищої освіти 
Перший (бакалаврський) Другий (магістерський) 

денна заочна денна заочна 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

2
0
1
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

12 10 11 3 - - - - 17 18 12 11 - 1 - 4 

Облік та оподаткування 4 4 6 4 - - - - 11 6 4 1 - 1 - 1 

Менеджмент - - -   - - - 3 5 2 3 - - - - 

Право - 10 4 3 - - - - - - -  - - - - 

Всього 16 24 21 10 - - - - 31 29 18 15  2 - 5 

 

 
Рис. 1 Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти  

 
У 2019/2020 н.р. якісна успішність здобувачів за освітнім рівнем «бакалавр» 

становить 81,36% при 100% абсолютної успішності. Результати державної атестації 
здобувачів інституту за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування» - 83,33% (проти 
63,64% попереднього року); 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» -  69,84% 
(проти 69.23% попереднього року); 081 "Право"  – 90,91% (проти 94,44% попереднього 
року). Здобувачі першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми 
становила 100% (64 особи) і здобули дипломи з відзнакою 15,6% (10 осіб). Зокрема, 
20% здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр), які навчались за державним 
замовленням, отримали дипломи з відзнакою. Здобувачі другого освітнього рівня 
(магістр), які навчались за державним замовленням, отримали дипломи з відзнакою 
30,23%.  

Моніторинг працевлаштування випускників спрямований на вивчення 
каналів зайнятості, виявлення напрямів підготовки, що найбільш затребувані на ринку 
праці, а також проблемні питання, які заважають працевлаштуванню випускників. 
Низхідна тенденція та 65% працевлаштування випускників 2019/2020 н.р. (рис. 2) 
пов’язані з високими ризиками політичної нестабільності, внутрішніми економічними 
дисбалансами та поглиблення процесів трудової міграції, а також із загальною 
тенденцією призупинення економічної діяльності суб’єктів господарювання, яка стала 
набирати обертів з початку 2020 р. як в глобальному, так і національному вимірах 



 13 

внаслідок поширення пандемії COVID-19. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи», при реалізації освітніх програм здійснюється моніторинг якості 
освіти шляхом поточних, проміжних і підсумкових атестацій здобувачів освіти. 

 

Рис. 2 Результати працевлаштування випускників-магістрів  
 

Для забезпечення якості освітнього процесу важливе значення має організація 
внутрішньої системи моніторингу якості освіти. В рамках цієї системи дієвим засобом є 
проведення ректорських контрольних робіт студентів інституту, відповідно до наказу 
Інституту №27-од від 23.10.2019 «Щодо проведення виміру залишкових знань 
здобувачів вищої освіти Черкаського інституту в осінньому семестрі 2019/2020 н.р.». 
Контрольними замірами знань було охоплено 20 академічних груп спеціальностей: 
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», 
«Право», «Інженерія програмного забезпечення». Загалом, контрольні роботи 
виконували 391 студент І, ІІ, ІІІ, ІV курсів Черкаського інституту (табл. 9). 

Таблиця 9 
Результати ректорського контролю знань здобувачів 
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2017/2018 н.р. 

13/12 І, ІІ, ІІІ, ІV 225 222 98,7 49 22,1 95 42,8 77 34,7 1 0,4 

2018/2019 н.р. 

16/30 І, ІІ, ІІІ, ІV 420 391 93,1 111 28,4 144 36,8 136 34,8 0 0 

2019/2020 н.р. 

20/41 І, ІІ, ІІІ, ІV 338 329 91,6 84 25,5 125 38,0 120 36,5 0 0 

 

Результати контрольних вимірювань залишкових знань студентів наступні: 
одержали оцінку «відмінно» – 84 студента (25,5%), оцінку «добре» – 125 студентів 
(38%), оцінку «задовільно» – 120 студентів (36,5%). Абсолютна успішність становить 
97,34%, якість – 61,8%.  
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На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх 
екзаменаційних сесій (табл. 10). Загальні показники успішності в 2019/2020 н.р. 
становлять: освітній ступінь «бакалавр» – абсолютна успішність 95,5%, якість – 44,1%; 
освітній ступінь «магістр» – абсолютна успішність 86,98 %, якість – 51%. 

ТАБЛИЦЯ 10 
Успішність за результатами екзаменаційних сесій  

Освітній 
ступінь 

2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р 

форма навчання 

денна  заочна  денна  заочна 

абс. (%%) 
якість 
(%%) 

абс. (%%) 
якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість (%%) абс. (%%) якість (%%) 

бакалаври 94,5 48,9 77,8 22,2 90,95 45,25 100 42,9 

магістри 81,2 57,6 92,3 48,7 89,85 50,5 84,1 65,4 

Середнє  87,85 53,25 85,05 35,45 90,4 47,88 92,05 54,15 

 
За високі навчальні результати та наукову активність іменну академічну 

здобувачі вищої освіти отримували стипендії: Кабінету Міністрів України - 1, імені 
М.С. Грушевського - 1, імені Христофора Барановського – 1, а також соціальні стипендії 
– 20 здобувачів (сироти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 
особи, діти учасника бойових дій, інваліди) (табл. 11). 

ТАБЛИЦЯ 11 
Види стипендіальних програм в Черкаському інституті  

для здобувачів вищої освіти 

№ 
з\п 

Тип стипендії 
Кількість осіб, яким призначена стипендія 

осінній семестр весняний семестр 

1 Академічна, у т.ч. 66 52 

 Кабінету Міністрів України 1  

 імені М.С. Грушевського  1 

 імені Христофора Барановського 1 1 

2. Соціальна 27 20 

Разом 95 74 
 
Упродовж навчального року велика увага приділялася підвищенню якості 

підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок здобувачів.  
Проведено 10 освітніх заходів (гостьові лекції, інтерактивні заняття та 

інтелектуальні заходи, воркшопи, практичні заняття, круглі столи  тощо) за актуальною 
проблематикою в рамках навчальних дисциплін, практичних аспектів розвитку 
підприємств реального сектору економіки, фінансово-кредитних і державних установ. 

Зокрема варто відмітити такі освітні заходи: 
❏ гостьова лекція Пріхна О.О.,  заступника директора Черкаської обласної дирекції 

АБ «УКРГАЗБАНК» на тему «Трансформація банківської системи в умовах 
цифровізації»; 

❏ онлайн-лекція доктора Вольфган Мюллер про перспективи економічного 
співробітництва України та Німеччини в розрізі міжнародного податкового права 
та можливості трансформації податкової системи України для підвищення її 
ефективності; 

❏ онлайн-лекція завідувача кафедри економіки підприємства, інвестування та 
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страхування, заступника директора Інституту логістики Познанської Політехніки 
(м. Познань, Польща), професора Марека Щепаньса з питань стану та розвитку 
польської економіки; 

❏ онлайн-лекція головного спеціаліста з цифрових фінансів Міжнародної 
фінансової корпорації Лоуелла Кемпбелла про розвиток електронного банкінгу, 
переваги  та недоліки криптовалют; 

❏ гостьова лекція Починок О.В., представника Всеукраїнської асоціації полі 
графологів, на тему «Поліграф – інструмент для отримання важливої 
інформації»; 

❏ гостьова лекція Ковальця О., старшого оперуповноваженого управління протидії 
наркозлочинності Головного Управління Національної поліції в Черкаській 
області, на тему «Обіг наркотиків»; 

❏ гостьова лекція Бойко С., судового експерту сектору економічних досліджень 
НДЕКЦ МВС України, на тему: «Судово-бухгалтерська експертиза. Практика 
боротьби з економічним шахрайством та злочинами». 

В. Мюллер (травень 2020) 

  
М. Щепаньс (січень 2020) 

  
С. Бойко (жовтень 2019) 

 

 

 

 Л. Кемпбелл (грудень 2019)  

 
Важливого значення для майбутніх фахівців права має практичне навчання на 

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

Продовжено практику отримання здобувачами неформальної та інформальної 
освіти, що сприяє самоорганізованому розширенню знань та умінь ключових і 
професійних компетентностей. За такою формою на відкритій освітньої платформі 
Coursera 25 здобувачів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
(онлайн-курси «Introduction to HTML5», «SQL Fundamentals course», «SQL for Data 
Science») та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (онлайн-
курс «Financial Technology (Fintech) Innovations Specialization»), з яких 8 отримали 
сертифікати. 

Важливим для якості освітнього процесу є підготовка навчально-
методичного забезпечення.  

Протягом 2019/2020 н.р. навчально-методичні робота мала системний характер і 
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була спрямована, перш за все, на удосконалення навчально-методичних комплексів 
навчальних дисциплін та розробку дистанційних курсів на освітній платформі MOODLE, 
розширення педагогічних технологій дистанційного формату для взаємодії між 
здобувачами та науково-педагогічними працівниками під час навчання, проведення 
заходів контролю знань та державної атестації.  

Важливим інструментом забезпечення якості освітнього процесу є проведення 
відкритих лекцій. У 2019/2020 н.р. науково-педагогічними працівниками проведено 19 
відкритих занять, які позиціонуються як відкриті майданчики обговорення реалізації 
навчальної, наукової і просвітницької місій, отримання зворотного зв’язку через 
обговорення і коментарі, демонстрації і підтвердження професійних компетенцій 
викладачів тощо. Результати обговорення за всіма відкритими заняттями відображено 
в протоколах засідань кафедр поряд з рекомендаціями щодо удосконалення 
викладання навчальних дисциплін.  

У 2019-2020 н.р. за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справи та страхування», 073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» оновлено 8 освітніх програм та 9 навчальних планів до 
нових вимог та запитів ринку праці щодо нових компетенцій фахівців, розроблено 
35 робочих навчальних планів. Підготовлено 83 робочих програми навчальних 
дисциплін, 28 методичних розробки (65,5 д.а.) для виконання курсових робіт, 
практичних та індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, організації поточного, 
модульного і підсумкового контролю знань, у тому числі 14 методичних рекомендації 
для самостійної роботи здобувачів. 

Розробка навчально-методичного забезпечення спирається на надійний 
науковий базис, що формується на основі теоретико-методологічного підгрунтя та 
власних результатах досліджень науково-педагогічних працівників в рамках діючих 
наукових шкіл, а також здобувачів, залучених до їх виконання. 

Зокрема, за темами наукових досліджень у 2019/2020 н.р. в освітній процес 

упроваджено: 

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

0117U003836 (кафедра фінансів та банківської справи, науковий керівник 

Пантєлєєва Н.М.) 

В рамках Освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

освітнього рівня «магістр» (варіативна компонента «Цифрові технології в фінансах»): 3 

робочих програми навчальних дисциплін; результати 4 конкурсних наукових робіт здобувачів; 

4 довідки впровадження в освітній процес Черкаського інституту, 4 довідки впровадження в в 

діяльність інших установ - Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції 

України, Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, 

АТ «КредоБанк». 

2.   Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 

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

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

4 робочих програми навчальних дисциплін; 3 НМКД навчальних дисциплін; результати 

2 конкурсних наукових робіт здобувачів; 2 довідки впровадження в освітній процес 

Черкаського інституту, 1 довідка про впровадження в діяльність АТ «ПУМБ». 

3.   Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банку на 

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

банківської справи, науковий керівник Пантєлєєва Н.М.) 

1 робоча програма навчальної дисципліни,  1 методичні вказівки щодо самостійного 

вивчення дисципліни, 1 конкурсна наукова робота здобувача, 1 довідка про впровадження в 

освітній процес Черкаського інституту, 1 довідка про впровадження в діяльність 

АТ «ПУМБ». 

4.   Фінансовий механізм екологічно безпечного підприємництва ДР №00120U100831 
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(кафедра фінансів та банківської справи, науковий керівник Чепелюк Г.М.) 

1 конкурсна наукова робота здобувача, 1 довідка про впровадження в освітній процес 

Черкаського інституту, 1 довідка про впровадження в діяльність Департаменту 

регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. 

Продовжує розвиватись єдине інформаційно-освітнє середовище 
Черкаського інституту.  

Так, в 2019/2020 н.р. активно використовувались 72 дистанційних курси. 
Розробка та сертифікація дистанційних курсів здійснювалась на виконання наказу 
ДВНЗ «Університет банківської справи» від 28.10.2019 р. № 263-од. та Положення про 
розробку та сертифікацію дистанційних курсів, затвердженого 08.11.2018 р. Черкаським 
інституту згідно Плану підготовки дистанційних курсів Університету на 2019/2020 н.р. 
підготовлено для здобувачів вищої освіти освітнього рівня: «магістр» (у т.ч. за заочною 
формою навчання) – 6 од.; «бакалавр» – 13 од. За підсумками навчального року 
проведено роботу з експертизи дистанційних курсів. Крім того, маємо перевиконання 
плану. Науково-педагогічними працівниками додатково здійснено підготовку 
дистанційних курсів для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», зокрема: 
кафедра фінансів та банківської справи - 4: Внутрішній аудит у банку (автор Чепелюк 
Г.М.), Фінансовий ринок (автор Костогриз В.Г.), Інвестування (автори Третяк Н.М., 
Полях С.С.), Фінансовий аналіз (автори Третяк Н.М., Хуторна М.Е.); кафедра 
менеджменту та інформаційних технологій – 5: Організація баз даних і знань (автор 
Дідковський Р.М.), Навчальна (професійно) практика (автор Дідковський Р.М.), Виша 
математика (автор Касярум Я.О.), Математика (Рівень С- статистика, у т.ч. теорія 
ймовірностей) (автор Касярум Я.О.), Основи програмної інженерії (автор Касярум Я.О.).  

Отже, за підсумками 2019/2020 н.р. було загально підготовлено 28 і 
сертифіковано 27 дистанційних курсів (кафедра фінансів, банківської справи – 9; 
кафедра обліку і оподаткування – 5; кафедра права та соціально-гуманітарних 
дисциплін – 4; кафедра менеджменту та інформаційних технологій – 10).  

Упродовж березня-червня 2020 року в умовах карантину активність на освітній 
платформи MOODLE Черкаського інституту значно зросла. За даними Google Analytics 
на платформі ініціювалося 2,4 тис. користувачів, які здійснили 34 тис. сеансів і виконали 
535,623 тис. переглядів сторінок освітньої платформи. В розрізі засобів доступу це були 
настільні комп’ютери – 69%, мобільні телефони – 30,3%, планшети – 0,7%. 
Користувачами платформи були здобувачі, науково-педагогічні працівники, аспіранти і 
докторанти, учасники наукових і просвітницьких заходів, адміністрація і персонал 
інституту та Університету. Активним форматом взаємодії стали   

Цікавою є регіональна кластеризація  відносно кількості користувачів та кількості 
сеансів, враховуючи індивідуальне навчання та академічну мобільність здобувачів, 
зокрема, Україна – 92,86% / 33,306 тис, Німеччина – 2,56% /174, США – 1,38% /136, 
Румунія – 0,2% /117, Білорусь – 0,08% / 87, Великобританія – 0,77% / 55, Польща – 
0,41% / 49, Росія – 0,37% / 28, Катар –12% / 14, Австралія – 0,16% /13. Серед міст 
України відносно кількості користувачів та кількості сеансів маємо такий стан: Черкаси – 
25,35% / 14 976, Київ – 23,36% /5 308, Дніпро – 8,44% /1721, Харків – 6,82% /1142, Львів 
– 4,97% / 716, Запоріжжя – 1,56% / 101, Золотоноша – 1,24% / 722, Кривий Ріг  – 1,16% / 
68, не визначено –1,42% / 347. 

Здійснено підготовку здобувачів до участі у Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 2019-2020 н.р.. У І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад брали участь 
125 здобувачів з 15 навчальних дисциплін зі ступенем активності 0,36 на одного 
здобувача, 38 здобувачів рекомендовано до подальшої участі. Згідно рекомендацій 
МОН України проведення ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад перенесено на І 
півріччя 2020-2021 н.р. Проведення на базі інституту проведено II тур Всеукраїнської 
студентської олімпіади «Фінансова безпека» перенесено на вересень 2020 р. 

Моніторинг якості змісту освітніх програм та організації освітнього 
процесу. Для подальшого розвитку,  побудованої в Інституті цілісної системи 
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організації освітнього процесу та набуття нею гнучкості в складних умовах економічних 
дисбалансів і під впливом зовнішніх загроз типу COVID-19, постійно здійснюється 
моніторинг якості змісту освітніх програм та організації освітнього процесу шляхом 
опитування думки здобувачів і стейкхолдерів сучасними інформаційними засобами 
Google (рис. 3-5). 

  

 
 

Рис. 3 Результати опитування стейкхолдерів щодо якості підготовки та 

працевлаштування випускників-магістрів інституту (квітень 2020) 

  
Рис. 4 Результати опитування стейкхолдерів щодо якості освітньої програми 

(квітень 2020) 
Розумінню потреб і вимог ринку праці сприяє також участь Черкаський інститут у 

традиційному грудневому форумі соціального партнерства, який об’єднує 
представників влади, об’єднаних територіальних громад, освіти, роботодавців, 
професійних спілок, креативної індустрії в прагненні формування багатосторонніх 
взаємовідносин і забезпеченні балансу інтересів усіх учасників соціального 
партнерства задля підготовки фахівців і зростання кадрового потенціалу, стримання 
процесів трудової міграції в Черкаській області, інноваційного прискорення соціально-
економічного розвитку Черкащини, підвищення добробуту та якості життя. 

Результати моніторингу якості діяльності Черкаського інституту за освітніми 
програмами очима здобувачів всіх спеціальностей надано на рис. 5. 
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Рис. 5 Результати опитування здобувачів щодо якості освітніх програм 

(квітень 2020) 
 
Також двічі в навчальному році після завершення екзаменаційних сесій 

проводився моніторинг якості викладання та дистанційних курсів навчальних дисциплін 
сучасними інформаційними засобами Google з метою їх подальшого удосконалення. 

В рамках опитування стейкхолдери висловили такі побажання щодо 
удосконалення освітніх програм і розвитку компетенцій здобувачів: підвищення 
ініціативності, комунікабельності випускників, розвиток якостей лідера; більше уваги 
вивченню англійської мови, розвивати ініціативність, творчий підхід до вирішення 
проблем; гнучкість освітньої програми відповідно до вимог ринку та технологічним 
змінам; розвиток дуальної освіти; розвиток критичного мислення, соціальної 
відповідальності, гнучкості та здатності до самоосвіти 

Для удосконалення освітнього процесу здобувачі вважають за потрібне: 
розширити перелік вибіркових дисциплін дисциплінам інших спеціальностей, а також 
таких, що розвивають навички ІТ-технологій і бізнес-аналітики; посилити практичну 
підготовку з залученням фахівців-практиків; сприяти підготовці з іноземної мови для 
вступу до магістратури; продовжити запрошення спікерів, виїзні заняття на 
підприємствах і банківських відділеннях для практичного розуміння спеціальності; 
більше проводити спільних заходів щоб студенти і викладачі могла в неформальному 
спілкування покращувати взаємовідносини тощо. 

Висловлені зауваження та побажання враховано в нових редакціях освітніх 
програм за спеціальностями 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 
071 «Облік і оподаткування»,  081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
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за освітніми рівнями (червень 2020). 
Усім учасникам освітнього процесу Черкаського інституту гарантується право на 

соціальний захист від впливу на них негативних обставин об’єктивного характеру. 
Основні напрямки і види соціальної підтримки в інституті є соціально-психологічна 
підтримка,  забезпечення соціальними і іменними стипендіями, грантами, допомогами, 
компенсаціями і дотаціями, підтримка професійного і творчого зростання, надання 
матеріальної і моральної допомоги, забезпечення необхідних умов праці і відпочинку; - 
охорона здоров’я. Обсяги фінансового забезпечення соціальної підтримки працівників і 
здобувачів вищої освіти надано в табл. 13. 

ТАБЛИЦЯ 13 
Соціальна підтримка працівників і здобувачів вищої освіти  

шляхом надання матеріальної допомоги та соціальних виплат у 2019/2020 н.р. 

Вид виплати 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

Разова премія студентам 10400,00  10400,00 

Стипендія сиротам з опікою 47200,00  47200,00 

Стипендія сиротам на ПДЗ 103840,00  103840,00 

Соціальна стипендія 198240,00  198240,00 

Компенсація харчування сиротам 107016,00  107016,00 

Грошова допомога на придбання одягу 
сиротам 

2350,25  2350,25 

Щорічна матеріальна допомого сиротам 816,00  816,00 

Грошова допомога на придбання 
літератури сиротам 

35400,00  35400,00 

Разова премія працівникам 221496,16 20451,43 241947,59 

Допомога на оздоровлення НПП  73009,91 73009,91 

Разом (грн) 726758,41 93461,34 820219,75 

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з навчальної та методичної роботи:  

- проходження акредитацій освітніх програм відповідно до вимог МОН України за 
освітніми програмами 073 «Менеджмент» і 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
освітнього ступеня «бакалавр»; 
- розширення практики виконання кваліфікаційних магістерських робіт у рамках 
тематики наукових досліджень, на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом 
на підприємствах та установах, у т.ч. на іноземній мові;  
- залучення до освітнього процесу відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, 
провідних фахівців фінансово-кредитної сфери для читання гостьових лекцій, участі у 
професійних дискусіях, круглих столах тощо; 
- розширення практики проведення виїзних навчальних занять на базі підприємств, 
фінансово-кредитних і державних установ;  
- продовжити роботу щодо впровадження дуальної освіти; 
- упровадження нових педагогічних методик для стимулювання самостійної та 
індивідуальної роботи здобувачів, враховуючи доступність і набутий досвід 
дистанційних технологій навчання під час пандемії COVID-19;  
- удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, 
визначивши основним пріоритетом підготовку навчальних і навчально-методичних 
посібників;   
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- розширення напрямів участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, пошуку і 
впровадження нових підходів індивідуальної роботи зі здобувачами для зміцнення 
набутих лідерських позицій; 
- забезпечення надійної соціальної підтримки працівників і здобувачів вищої освіти. 
 

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 
 

Якість освітнього процесу забезпечує якісний науково-педагогічний персонал, 
збереження та зростання потенціалу якого є питанням постійної уваги Черкаського 
інституту. 

Станом на 01.06.2020 р. освітній процес забезпечували 43 науково-педагогічний 
працівник, з них – 6 докторів наук; 31 – кандидатів наук (табл. 14, рис. 6). Частка 
докторів і кандидатів наук становить 86,05% від загальної чисельності науково-
педагогічних працівників, яка порівняно з минулим роком зросла (+4,25%). 

ТАБЛИЦЯ 14 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб  
(станом на 01.06.2020) 

Чисельність штатних 
науково-педагогічних 

працівників 

У тому числі 
докторів 

наук, 
професорів 

кандидатів 
наук, 

доцентів 

навчаються в 
аспірантурі 

навчаються в 
докторантурі 

43 6 31 2 - 

  
Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 

підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
працівників.  

Упродовж 2019-2020 н.р., протягом навчального  року підвищили кваліфікацію 
5 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за програмою удосконалення 
викладання фахових дисциплін, 4 – отримали вчене звання доцента.  

Захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації зі спеціальності 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит. Продовжується робота над 1 докторською та 2 кандидатськими 
дисертаціями. 

 
Рис. 6  Якісна структура науково-педагогічних працівників Черкаського інституту  
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Щорічно науково-педагогічними працівниками проводиться самоаналіз на 

відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

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

кадровий склад їм відповідає на 98% (рис. 7). 

 
Рис. 7 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов  

(загально по Черкаському інституту) 

  

Бачимо, що в 2019/2020 н.р. 64% НПП мають виконання від 5 до 8 показників 

ліцензійних вимог і 29% – більше 8 показників, проти 67% і 21% показників у 

2018/2019 н.р. відповідно (рис. 8).  

 

 
Рис. 8 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов  

(від загальної чисельності працівників) 

 

Кадровий склад кафедр Черкаського інституту постійно працює над покращенням 

результативності виконання п.28 Ліцензійних умов (не менше 4 показників). Зокрема, 

середнього на одного викладача кафедри мають такі показники:  менеджменту та 

інформаційних технологій - 6,43, обліку та оподаткування - 8,75, права та соціально-
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гуманітарних дисциплін - 6,7, фінансів та банківської справи - 7,5 показника (рис. 9). 

 
Рис. 9 Відповідність кадрового складу кафедр Черкаського інституту  

п.28 Ліцензійних умов  

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з кадрової роботи:  

- продовження роботи щодо збереження та зміцнення якісного складу науково-
педагогічних працівників інституту; 
- формування кадрового резерву шляхом спрямування найкращих молодих науковців 
з числа випускників і науково-педагогічних працівників інституту на навчання до 
аспірантури та докторантури Університету. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Наукова робота Інституту виконувалася відповідно до планів розвитку наукових 

шкіл Університету банківської справи. Чисельність НПП, які займались науковою 
роботою в 2019/2020 н.р., становить 43 особи.   

У 2019/2020 н.р. здійснювалось виконання 6 науково-дослідних роботи згідно 
Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської 
справи», у тому числі:  

♦ «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 
(0117U003836, кафедри фінансів та банківської справи, обліку та оподаткування, 
менеджменту та ІТ, науковий керівник Пантєлєєва Н.М.).  

Досліджено сутність, принципи, 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,  
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інноваційна 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 
  За результатами підготовлено: 19 статей і 30 тез доповідей (у т.ч. 1 – Scopus, 
5 – Web of Science), 4 роботи до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт, 18 магістерських кваліфікаційних роботи, 30 тез доповідей 
здобувачів вищої освіти, розроблено 3 робочих програми навчальних дисциплін в 
рамках Освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 
освітнього рівня «магістр» (варіативна компонента «Цифрові технології в фінансах» 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Черкаського інституту (4 довідки), а також у 
діяльність інших установ – Департамент стратегічних розслідувань Національної 
поліції України, Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної 
адміністрації, АТ «КредоБанк» (4 довідки). 

♦ «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ: інституційний та обліковий аспекти» (0118U001042, кафедра фінансів та 
банківської справи, обліку та оподаткування, науковий керівник Хуторна М.Е.). 

Запропоновано комплексну модель забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ; запропоновано науково-методичний підхід до оцінки інституційних 
передумов фінансовій стабільності кредитних установ на основі індикативного підходу; 
удосконалено теоретичний підхід до формування системи цільових орієнтирів 
діяльності кредитних установ на основі мультивимірного підходу; удосконалено 
методологічний підхід до комплексної оцінки ефективності системи забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ; удосконалено комплексний підхід до оцінки 
економічних передумов фінансовій стабільності кредитних установ на основі розвитку 
теорії фінансової нестабільності Х. Мінскі; запропоновано теоретичну модель 
інституційного середовища системи забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ; удосконалено класифікацію видів внутрішніх дисбалансів у діяльності 
кредитних установ; удосконалено конструкційну будову системи принципів 
бухгалтерського обліку; удосконалено методологію підготовки якісної облікової 
інформації небанківськими фінансово-кредитними установами шляхом виокремлення 
критеріїв життєздатності принципів бухгалтерського обліку;  запропоновано адитивну 
структуру методу бухгалтерського обліку, прийнятну в процесі формування корисної 
інформації про діяльність небанківських фінансово-кредитних установ 

За результатами підготовлено: 2 одноосібні та 1 колективна монографії; 
1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; 14 
статей і 9 тез доповідей (у т.ч. 1 – Scopus), 12 магістерських кваліфікаційних робіт, 
16 тез доповідей здобувачів вищої освіти, 2 конкурсних наукових робіт здобувачів. 

Результати наукового дослідження впроваджені в практичну діяльність 
фінансово-кредитних та інших установ АКБ «Індустріалбанк» ПАТ «МТБ Банк» 
АТ КБ «Приватбанк», Кредитна спілка «Орізон», Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб, Незалежна асоціація банків України. 

Результати наукового дослідження впроваджені в освітній процес Черкаського 
інституту при викладанні дисциплін, а саме розроблено 4 робочих програми 
навчальних дисциплін; 3 НМКД навчальних дисциплін. Впровадження результатів 
підтверджено 2 довідками Черкаського інституту і 1 довідкою АТ «ПУМБ». 
 ♦ «Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю 
банку на ринку похідних фінансових інструментів» (0118U001042, кафедра фінансів 
та банківської справи, науковий керівник Пантєлєєва Н.М.).  
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Узагальнено теоретико-методологічний базис і поглиблено економічну сутність 
похідних фінансових інструментів; досліджено науково-методичні засади 
формування механізмів регулювання ринку похідних фінансових інструментів; 
досліджено сучасний стан ринку похідних фінансових інструментів, визначити 
основні етапи його становлення і розвитку, проведено аналіз сучасної практики 
управління діяльністю на ринку ПФІ банків та запровадження найкращого світового 
досвіду; обгрунтовано тенденції та особливості діяльності банків на вітчизняному 
ринку похідних фінансових інструментів;  обґрунтовано та розроблено науково-
методичні підходи щодо механізмів діяльності банків на ринку похідних фінансових 
інструментів. Наукова новизна результатів дослідження полягає у розв'язанні 
наукової задачі забезпечення розвитку ринку похідних фінансових інструментів в 
Україні, розробці та обґрунтуванні науково-методичних положень щодо 
організаційно-економічного механізму управління діяльністю банків на ринку 
похідних фінансових інструментів. 

У результаті виконання наукової роботи підготовлено: 1 монографія 
(співавторство), 5 статей у фахових виданнях, 12 тез доповіді, 4 науково -популярних 
та дискусійних публікацій, 1 робота до участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт.  

Результати наукового дослідження впроваджені в освітній процес Черкаського 
інституту: 1 робоча програма навчальної дисципліни,  1 методичні вказівки щодо 
самостійного вивчення дисципліни, 1 конкурсна наукова робота здобувача, 1 довідка 
про впровадження в освітній процес Черкаського інституту, 1 довідка про 
впровадження в діяльність АТ «ПУМБ». 

♦ «Фінансовий механізм екологічно безпечного підприємництва» 
(00120U100831, кафедра фінансів та банківської справи, науковий керівник Чепелюк 
Г.М.).  

Відповідно до програми і технічного завдання НДР виконано формування 
інформаційної бази дослідження, а саме: розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у 
сфері фінансів та підприємництва; законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
регулювання охорони довкілля та підприємництва в Україні, та інших країнах світу; 
спеціалізовані видання і матеріали міжнародних організацій, матеріали Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Служби 
статистики України, комерційних банків, Інтернет-ресурси. 

За результатами опубліковано 2 статті в фахових виданнях, 6 тез доповідей за 
участю в міжнародних і всеукраїнських конфереціях. 

Основні результати роботи впроваджено: 1 конкурсна наукова робота 
здобувача, 1 довідка про впровадження в освітній процес Черкаського інституту, 1 
довідка про впровадження в діяльність Департаменту регіонального розвитку 
Черкаської обласної державної адміністрації. 

♦ «Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової 
трансформації» (0120U100840, кафедра менеджменту та ІТ, науковий керівник 
Руденко В.М.). 

Обгрунтовано еволюційні передумови цифровізації підприємницької 
діяльності. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методичних підходів до 
оцінки фінансової безпеки організації. 
 За результатами підготовлено: 1 розділ колективної монографії, 8 статей, 7 тез, 
1 магістерська кваліфікаційна робота. 

♦ «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції 
України» (0118U004231, кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін, науковий 
керівник Брайченко С.М.). 

Узагальнено та систематизовано теоретичні положення, сутнісних 
характеристик та категоріальних особливостей понять «правова система України» та 
«європейська інтеграція». Також визначено конституційні, адміністративно -правові 
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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. 
Проведено класифікацію основних типів соціальних, правових та політичних ризиків, 
які можуть створити загрозу невиконання, взятих Україною зобов’язань перед ЄС. 
Досліджено діяльність органів державної влади та недержавних інституцій та 
визначено теоретико-правові напрямки вдосконалення їх діяльності. 

Результатами наукового дослідження є:  публікація 12 статей і 23 тез доповідей, 
2 роботи до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 63 тез 
доповідей здобувачів вищої освіти. 

 
Молодими вченими Ю.В. Жежерун і С.С. Поляхом взято участь у ІІІ Конкурсі 

наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного 
співробітництва імені М.І. Долішнього / ДУ Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України (червень 2020, м. Львів) / Науково-дослідний проект на 
тему «SMART-спеціалізація у системі стратегічного планування регіонального розвитку 
в умовах цифровізації економіки». Внаслідок пандемії COVID-19, підведення підсумків 
відбудеться в осені 2020 р. 

 
Провідними науковцями Інституту в навчальному році підготовлено 3 рецензії на 

дисертації, 10 відгуків на автореферати; надано рецензій на 1 підручник, 1 навчальний 
посібник, 37 наукових статей тю, 2  рецензії на навчальні програми та навчально-
методичні матеріали, загалом 54 наукових праці з показником 1,26 на 1 НПП.  

 
Підготовлено та опубліковано 2 одноосібні монографії та 1 підручник, зокрема: 

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

- 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. 
Монографію присвячено теоретичним та практичним аспектам бухгалтерського обліку у небанківських 
фінансово-кредитних установах. Окрему увагу приділено теоретичним засадам функціонування небанківських 
фінансово-кредитних установ; обґрунтуванню концептуальної трансформації бухгалтерського обліку під 
впливом теорії фінансового посередництва. Розкрито напрямки модифікації принципів та генезису методу 
бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення діяльності небанківських фінансових-кредитних 
установ. Окреслено композитарність організації бухгалтерського обліку та розроблено систему внутрішніх 
регламентів з врахуванням особливостей небанківських фінансово-кредитних установ. 

- 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. 
Підручник розкриває положення основних галузей права з послідовним системним викладенням 
структурованого навчального матеріалу. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш 
ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи з додатковим 
використанням нормативної та довідкової літератури. 

 
Взято участь у 6 колективних монографіях,  зокрема: 

- Жежерун Ю.В. Форми взаємодії банків з Fintech / Ю. В. Жежерун // Управління 
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комерціалізацією інноваційної продукції: монографія / За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. 
Ілляшенка, д. е. н., доц. О. А. Біловодської. – Суми: Триторія, 2019. – C. 60 – 91. 
- Третяк Н.М. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності 
підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с. 
ISBN 978-617-7669-57-8 (особисто автором підготовлено розділ 2.2 с. 76-81 «2.2. 
Цифрові платформи як інноваційні тренди у забезпеченні інвестиційної діяльності 
підприємства») 
- Засядько А.А. ГЛАВА 2. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ  2.1. Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі 
класифікації обмежень // Кібербезпека та інформаційні технології : Монографія. – Х. : 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2020.  –  С.62-77. 
- Жежерун Ю.В. Банківське кредитування малого бізнесу аграрного сектору 
економіки України / Ю.В. Жежерун, О.М. Бартош // Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: 
Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. P. 418–430. 
- Rudenko M.V., Hariaha L.O. Evolutionary preconditions for the entrepreneurial activity 
digitalization // Innovative entrepreneurship: approach to facing relevant socio-humanitarian 
and technological challenges: collective monograph / I.M. Riepina, V.V. Lavrenenko, L.A. 
Petrenko, G.O. Shvydanenko, etc. –  Lviv-Toruń: liha-pres, 2019. – 204 p. (Chapter 4) 
DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-163-6/63-79 
- Boguslavska S. Gunko V., Kravchenko O., Kuksa V. 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. 
 

Взято участь у 3 колективних монографіях, які опубліковано за кордоном, зокрема: 
- Имплементация Украиной международного опыта банковского кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства  / Г.М. Чепелюк // колективна 
монографія - Самаркандський інститут економіки та сервісу, Республіка Узбекистан 
- Кононенко Ю.С., Джолос С.В. Сучасна держава – сильна держава / Сучасні 
досягнення юридичної науки і практики країн Європи та України, Cuiavian University in 
Wloclawek 
- Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Звітність небанківських фінансово-кредитних 
установ як інструмент пруденційного нагляду ринку мікрокредитування / Науково-
практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення 
сталого розвитку суб’єктів господарювання, Таврійський державний  агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного. 

Результатом наукової роботи НПП є 194 наукових публікації, зокрема: 66 
наукових статей (7 у закордонних виданнях); 2 і 6  публікацій в наукових виданнях, що 
індексуються в наукометричних базах  Scopus і Web of Science відповідно;  126 (118 
міжнародних, у тому числі 9 закордоном) (рис. 10,11). Закордоном опубліковано 
10 наукових статей і тез доповідей.  

Публікації опубліковано в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, зокрема «Data-Centric Business and Applications: Evolvements in Business 
Information Processing and Management» (Scopus), «Вестник Национальной академии 
наук Республики Казахстан», «Financial and credit activity: problems of theory and 
practice» (Web of Science Core Collection), «Економічний вісник Національного гірничого 
університету», «Причорноморські економічні студії», «Інноваційна  економіка», 
«Ефективна економіка», «Sciences of Europe» (Praha, Czech Republic), «Вчені записки 
Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського», «Економіка та 
держава», «Науковий погляд: економіка та управління», «Прикарпатський юридичний 
вісник», «Економіка та управління АПК» та інші  (Index Copernicus), інші міжнародні 
наукометричні бази – «Фінансовий простір», «Machines. Technologies. Materials», 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45426
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«Вісник ЛНАУ. Серія “Економіка АПК”». 
 

 
Рис. 10 Динаміка показників наукової публікаційної активності  

 

 

Рис. 11 Наукові публікації з розрахунку на 1 НПП Інституту  
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8 всеукраїнських науково-практичних конференцій і форумів семінарів, круглих столів – 
17 (1  за межами України). Кількість наукових заходів участі на 1 НПП становить 1,6 та 
кількість учасників одного заходу 3,37. 

Пандемія COVID-19 змінила формат проведення наукових заходів і перевела їх в 
режим відеоконференцій. НПП прийняли активну участь у таких наукових заходах, 
використовуючи дистанційну платформу інституту MOODLE та ZOOM. Прикладом цього 
може слугувати участь у міжнародній онлайн-конференції, яка відбулася  17 квітня 2020 
на інформаційно-комунікативній платформі «G-Global», на тему «Нова фінансова 
модель в умовах розвитку цифрової економіки», що проводилась Євразійським 
національним університетом ім. Л. Гумільова (Нур-Султан, Республіка Казахстан) 
спільно з Рахунковим комітетом РК і зарубіжними партнерами (рис. 12). 

 

  

 

Рис. 12 Онлайн-конференція тему «Нова фінансова модель в умовах розвитку 
цифрової економіки», 17 квітня 2020 

 
Важливо відмітити, що НПП брали участь у таких міжнародних конференціях, 

зокрема XVII Intern. Scien. Congress Innovations «Machines. Technologies. Materials», 
«Перспективы экономического развития Республики Казахстан» (Казахстан), ICSF-
2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: 
ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS, 1 st   
International  Conference:  Modern  Information,  Measurement  and  Control  Systems:  
Problems  and  Perspectives  (MIMCS’2019) (Азербайджан), PERSPECTIVES OF WORLD 
SCIENCE AND EDUCATION (Японія), «Институциональное развитие взаимоотношений 
финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики» (Узбекистан), 
«Systematization of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» 
(Румунія) та інших, а також семінарах «Практичні рекомендації з публікації в 
міжнародних журналах», «Дуальна форма освіти: університет vs ІТ business», 
«International tax law», «Finance Digital Day», «How monetary policy works in practice for 
households?», «The word uncertainty index», «ARC 2020: LABOR MARKET AND 
MONETARY POLICY», «Business Views АТ «Ощадбанк»», «Цифрова трансформація 
великих компаній в умовах невизначеності 2020» та інших. 

 
Упродовж навчального року на базі Черкаського інституті організовано та 

проведено наукові заходи: 
- Конференція «Експорт товарів та послуг: Особливості пошуку контрагентів в ході 
переорієнтації експортних потоків України з країн СНД до Європи, Африки, Азії та 
Америки», спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу (м. Київ), Київською 
торгово-промислової палати за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business 
Європейського Союзу (26 вересня 2019 р.); 
- XIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем 
світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з панельною дискусією «Фінансова 
індустрія & Цифрова економіка: стратегічний взаємозв’язок і перспективи розвитку» 
(25 жовтня 2019 р.);  
- Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук (листопад-грудень 2019 р.); 
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- ХІX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів» (23 квітня 2020 р.). 

Упродовж 2019/2020 н.р. НПП брали активну участь у 8 засіданнях 
спеціалізованого наукового семінару щодо обговорення результатів досліджень в 
рамках підготовки кандидатських і докторських дисертацій. 

Протягом 2019/2020 н.р. підготовлено та видано:  
- чергові номери міжнародного наукового журналу «Фінансовий простір», які 
розміщено на офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/). Проведено роботу 
стосовно включення журналу до групи Б (прийняття рішення – червень-липень 2020), 
подано електронну заяву на включення журналу до наукометричної бази Index 
Copernicus (прийняття рішення – жовтень 2020). Оновлено та розширено інформацію 
стосовно політики журналу, процедури рецензування, умов підготовки публікації тощо. 
- матеріалів за результатами конференцій:  

● 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. — 
405 с. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-
umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2019/); 

● Фінансово-кредитна система україни в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
аспірантів, м. Черкаси, 23 квітня 2020 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». 
— Черкаси, 2020. — 102 c.. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-
systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2020/) 

У 2019/2020 н.р. здобувачами інституту взято участь у 41 науковому заході, із них 
у 15 міжнародних; кількість учасників склала 257 осіб. Підготовлено і опубліковано 
195 наукових праць, у тому числі 15 науково-пошукові роботи та 9 наукових статей 
(рис. 13). 

 
Рис. 13 Наукова активність студентської молоді  
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Згідно листа МОН України № 221/10-713 від 12.03.2020 р. рішенням галузевої 
конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Фінансова безпека» у 
2019/2020 навчальному році, який проводився на базі Черкаського інституту 
ДВНЗ "Університет банківської справи", було підведено за результатами першого етапу 
ІІ туру. В конкурсі брали участь 51 студент (45 конкурсних робіт), нагороджено 
дипломами І-ІІІ ступенів 14 студентів, грамотами за висвітлення актуальних проблем 
фінансової безпеки та творчий підхід до їх вирішення - 5 студентів (Режим доступу: 
https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/). 

 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2019/2020 н.р. стали: 

1. Арутюнян Ліліт, за спеціалізацією «Економіка та управління національним 
господарством», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, тема роботи 
"Креативна економіка - сучасна модель розвитку національних економік", Диплом І 
ступеня (науковий керівник Пантєлєєва Н.М.) 
2. Діденко Владіслава, Миколаївський національний аграрний університет зі 
спеціалізації «Страхування», тема «Зміна клімату – нові виклики для страховиків» 
Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Нагайчук Н.Г.) 
3. Чуєнко Наталія Анатоліївна, з банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської 
справи»,  Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Костогриз В.Г.) 
4. Рак Юлія, із спеціальності «Облік та оподаткування, Національна академія 
статистики, обліку та аудиту, тема роботи "Оподаткування операцій з криптовалютою в 
Україні", Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Рогова Н.В.) 
5. Гриценко Катерина, за спеціалізацією «Фінансова безпека»,  ДВНЗ «Університет 
банківської справи»,  Диплом ІІ ступеня (науковий керівник Чепелюк Г.М.) 
6. Кот Марина, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» з галузей знань і спеціальностей “Економіка підприємства”, тема "ІРО як 
антикризовий механізм залучення капіталу для вітчизняних підприємств",  Диплом ІІІ 
ступеня  (науковий керівник Пантєлєєва Н.М.) 
7. Холодний Ярослав,  Бондар Даша, ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» з галузей знань і спеціальностей “Економіка 
підприємства”, тема “Управління якістю транспортно –логістичного обслуговування на 
підприємстві”, Грамота (науковий керівник Полях К.) 
8. Ревера Євген, зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», Київський 
національний університет ім Т. Шевченка, тема "Цифрові технології - інновації 
економіки терору", Грамота  за творчий підхід до вирішення актуальних проблем 
економіки та економічної політики  (науковий керівник Пантєлєєва Н.М.) 

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з наукової роботи:  

- виконання зобов’язань щодо здійснення наукових досліджень за Зведеним 
тематичним планом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»; 
- продовження практики подання заявок на участь у Конкурсі наукових робіт на 
отримання бюджетного фінансування; 
- упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес за всіма 
спеціальностями, зміцнюючи наукову основу підготовки фахівців і враховуючи 
посилення впливу досягнень науково-технічного прогресу і соціально-економічних умов; 
- підвищення кількості наукових публікацій у виданнях, які індексуються в 
наукометричних базах Scopus і WofS; 
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- забезпечення видання міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий 
простір»; 
- систематичне наповнення науково-педагогічними працівниками інституційного 
репозитарію; 
- продовження залучення до науково-дослідної роботи здобувачів, розкриваючи та 
використовуючи їх творчий та інтелектуальний потенціал для вирішення актуальних 
завдань сучасної науки, що сприятиме поглибленню їх професійних знань і творчої 
участі в освітньому процесі; 
- розширення напрямів участі здобувачів у підготовці конкурсних студентських 
наукових робіт, підвищення якості наукового керівництва; 
- проведення на базі інституту наукових конференцій, активізація проведення круглих 
столів, науково-практичних дискусій тощо. 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховання студентської молоді є невід’ємною частиною освітнього процесу. 
У Черкаському інституті сформовано стійку систему виховної роботи, яка спрямована 
на розвиток особистості, створення умов для самовизначення та соціалізації молоді на 
основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих у суспільстві правил і 
норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства і держави. Поряд з 
традиційними формами і методами роботи триває пошук та апробація нових механізмів 
взаємодії для створення єдиного освітнього простору. Система виховної роботи 
будується на єдності її принципів відповідно до Основних завдань та плану навчально-
виховної роботи Університету. 

Основні заходи виховної роботи Черкаського інституту, здійснених в 
2019/2020 н.р. надано в табл. 15. 

ТАБЛИЦЯ 15 

Основні заходи  навчально-виховної роботи Черкаського інституту 
в 2019/2020 н.р. 

1. Національно-патріотичне та інтелектуально-духовне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  Організовано зустріч випускників 1979  року випуску 29.08.2019 р. 

2.  Святкові урочистості  з нагоди Дня знань 02.09.2019 р. 

3.  Перша лекція до дня Знань від заступника директора Черкаської 
обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» Пріхна О.О.   

02.09.2019 р. 

4.  Знайомство з першокурсниками, організовано «Quest room». 12.09.2019 

5.  Участь у міській студентській вечірці  Studparty 2019 12.09.2019 р. 

6.  Участь у Всеукраїнському освітньому ярмарку «Ярмарок 
спеціальностей», який проходив на базі Виставкового комплексу 
«AGROEXPO»,  м. Кропивницький 

26.09.2019 р. 

7.  Проведення викладачами інституту профорієнтаційної роботи у 
технікумах та коледжах м. Кропивницький 

26.09.2019 

8.  Привітання професорсько-викладацького колективу Інституту з 
Днем працівника освіти  

08.10.2019 

9.  «Увіковічені в пам’яті міста» 
Організовано зустріч з воїнами, борцями за незалежність та 
територіальну цілісність України, а також з вдовами та матерями 
загиблих, іменами яких названі вулиці Черкас.  

10.10.2019 

10.  Екскурсія до «Зерноленду» 18.10.2019 

11.  Святкування Halloween у Черкаському інституті ДВНЗ 
«Університет банківської справи» 

20.10.2019 

https://www.facebook.com/hashtag/studparty2018?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDhibCUuXudn4sVsgUMV-sdWM0KF-VFU_J5o_YP4-VRFA6dHpIWzonP7dxuJNShMwlX11RzXQGaB1PsNGHoShjKkbwJif7Gu9KAxz7_W0rf_GItv7bby2zupytjzdaRItUlfsIFuSQ-9lT8ltMciF9QWUgs6mAHC8xXBRPW8bEl0BjsDQmt&__tn__=%2ANK-R
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12.  Організовано зустріч випускників1989 року випуску спеціальності 
«Облік в кредитних установах» 

26.10.2019 

13.   Година пам’яті до дня відзначення 75-річниці визволення України 
від нацистів 

29.10.2019 

14.  Відзначення Дня ощадності:  

15.  Проведено для вчителів шкіл м. Черкаси гру «Життєвий 
капітал» 

29.10.2019 

16.  Фінансова гра-квест «Знай та заощаджуй» для учнів школи №4 07.11.2019 

17.  Гра заощадження для учнів школи №8 08.11.2019 

18.  Фінансова гра-квест «Знай та заощаджуй» для учнів школи №24 11.11.2019 

19.  Гра "Заощадження" для учнів школи №8 11.11.2019 

20.  Цифровий батл кмітливих та заощадливих для учнів школи №2 12.11.2019 

21.  Фінансова гра-квест «Знай та заощаджуй» для учнів школи №20 12.11.2019 

22.  "Правові основи захисту прав споживачів" для учнів школи №1 (м. 
Золотоноша) 

14.11.2019 

23.  Цифровий батл кмітливих та заощадливих для учнів школи №1 
(м. Золотоноша) 

14.11.2019 

24.  Інтерактивна гра "Виробництво" для учнів школи №2 14.11.2019 

25.  Фінансова гра-квест «Знай та заощаджуй» для учнів школи №2 14.11.2019 

26.  Фінансова гра-квест «Знай та заощаджуй» для учнів школи №5 15.11.2019 

27.  Роад-шоу «Будь фінансово грамотним!» для студентів 
Черкаського професійного ліцею 

22.11.2019 

28.  Роад-шоу «Будь фінансово грамотним!» для учнів школи №32 25.11.2019 

29.  Третій регіональний турнір з фінансової грамотності 02.12.2019 

30.  Святкування Нового року. Тематична вечірка для студентів та 
працівників в стилі 80-х, 90-х, 2000-х і до сучасності 

20.12.2019 

31.  Урочистості з нагоди випуску магістрів 17.01.2020 
32.  Участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника «Борцям за 

волю України» для вшанування  
18.02.2020 

33.  Участь у урочистих заходах та перегляд фільму «Позивний 
Бандерас» у краєзнавчому музеї 

18.02.2020 

34.  Тематичний захід з вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні 
«Вогонь небесної сотні». Запрошений Володимир Мамалига 

19.02.2020 

35.  Зустріч студентів з представником Всеукраїнської асоціації 
поліграфологів Починок Оксаною Володимирівною на тему 
«Поліграф – інструмент для отримання важливої інформації» 

20.02.2020 

36.  Студенти та викладачі долучилися до інформаційних днів 
Національного банку України у Черкасах «Економічний експрес 
2020» 

27-
28.02.2020 

37.  Відзначення «Global money week 2020»:  
38.  Про навчання школярів фінансовій грамотності Неля Нагайчук  у 

програмі «Радіодень»  
24.03.2020 

39.  «Нові правила переказу грошей» Сергій Діденко в ефірі на 
Суспільному телеканалі UA Черкаси 

30.04.2020 

40.  Проведення конкурсу «Кращий студент Черкаського інституту 
ДВНЗ «Університет банківської справи»» 

11.05.2020 

41.  Участь у проведенні конкурсу «Кращий студент УБС» 14.05.2020 
 

2. Громадсько-правове виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  Святкування дня юриста. Зустріч студентів з провідними 
фахівцями в галузі права Черкаського регіону 

08.10.2019 
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2.  Профілактично-просвітницька бесіда патрульними поліцейськими 
зі студентами спеціальності “Право” 

12.02.2020 

 Проведення інтерактивних заходів для школярів з права:  

3.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

14.11.2019 

4.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №3 

22.11.2019 

5.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №11 

25.11.2019 

6.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №32 

25.11.2019 

7.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №3 

29.11.2019 

8.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №7 

02.12.2019 

9.  Проведено лекцію на правову тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед молоді» для учнів школи №15 

06.12.2019 

10.  Зустріч студентів спеціальності «Право» з старшим 
оперуповноваженим управління протидії 
наркозлочинності Головного Управління Національної поліції в 
Черкаській області Ковальцем Олександром на тему «Обіг 
наркотиків» 

11.03.2020 

11.  «Які права найчастіше порушують в інтернеті та чи існує захист 
від цього» Артем Колісник в ефірі на Суспільному телеканалі UA 
Черкаси 

25.02.2020 

 
3. Моральне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  «Залежність. Шлях до свободи». Гостями закладу стали відомі 
практики – психолог Данило Протас, психотерапевт Черкаського 
обласного психоневрологічного диспансеру Марія Ушкова, 
активіст Іван Бондар. Модерував захід психолог Володимир 
Мамалига. 

27.11.2019 

2.  Організовано благодійну акцію «Святий Миколай приходить в 
кожен дім».5000 грн. , що були зібрані студентами та трудовим 
колективом інституту , були передані в Черкаський обласний 
онкологічний диспансер для лікування 16-річної Рудник Яни . 

19.12.2019 

3.  Зустріч з психологом Данило Протас на тему «Мова жестів» 19.02.2020 
 

4. Екологічне виховання  

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  Участь у міжнародній акції «Година Землі» 28.03.2020 

 
5. Естетичне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  Участь у Франківських читаннях  15-
17.10.2019 

2.  Святкування 8 березня. Перегляд в актовому залі інституту 
вистави Музично-драматичного театру імені Шевченка 

04.03.2020 

https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80-110919770339436/?__tn__=K-R&eid=ARBd19hB9c0UqyIk1QACp1_sxhTFB3ZE2q_Ym1qM-jBNlOZkdQ5YTe8jt3G_35LqbGB2s7HAlrTf-mD0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVzwsArNWIEfoj-9VfY5lXU7Ix-oNxZZDaRVLWbXF0Mj2UY09Ut421VY32W0YtFwfDCWTLs5SfjB08_PckN8WnLHtZJIAutHEseCK5EwnUnrTmK2CnPY0tPsu9hV0cP-Sdp8OxXwfQCxIU2cCyFItEpknfu5MzviZDPWUccbfOc7B2fgMLDr3gKDOB9Mzje12KxUIRqrSegl4sx1GAYTlDuMtQMS0ILpltoZVrqISNhzb_zJyNM6JsOPc6-97V8wA7VURotTm5epupOYjRYM3X7w1hZNplbWB27Fr36N9i3MAuPplFb4FWDjIvoL1R2xLnHPgs7s31YtF1x89ysrUYCDjg
https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80-110919770339436/?__tn__=K-R&eid=ARBd19hB9c0UqyIk1QACp1_sxhTFB3ZE2q_Ym1qM-jBNlOZkdQ5YTe8jt3G_35LqbGB2s7HAlrTf-mD0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVzwsArNWIEfoj-9VfY5lXU7Ix-oNxZZDaRVLWbXF0Mj2UY09Ut421VY32W0YtFwfDCWTLs5SfjB08_PckN8WnLHtZJIAutHEseCK5EwnUnrTmK2CnPY0tPsu9hV0cP-Sdp8OxXwfQCxIU2cCyFItEpknfu5MzviZDPWUccbfOc7B2fgMLDr3gKDOB9Mzje12KxUIRqrSegl4sx1GAYTlDuMtQMS0ILpltoZVrqISNhzb_zJyNM6JsOPc6-97V8wA7VURotTm5epupOYjRYM3X7w1hZNplbWB27Fr36N9i3MAuPplFb4FWDjIvoL1R2xLnHPgs7s31YtF1x89ysrUYCDjg
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«Обережно, жінки»  
3.  Шевченківські читання, участь у міських заходах 09.03.2020 
4.  Відзначення «Дня вишиванки» - участь у флешмобі УБС, 

створення спільного відеоролику 
21.05.2020 

 
6. Фізичне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  В рамках відзначення олімпійського тижня проведено товариську 
зустріч з футболу з командою «Черкаського державного бізнес-
коледжу» 

16.09.2019 

2.  Проведено змагання з волейболу серед студентів інституту 17.09.2019 
3.  Відзначення Міжнародного дня студентського спорту: 

1. Участь у Всеукраїнському  флешмобі "Jump Squats". 
2. Спортивні змагання: 

1) «Тунельбол» (рухлива гра) 
2) Туртехніка (навісна переправа, та переправа по паралельним 

мотузкам) 
3) «Футбол» (удари по воротам з центра поля) 
4) «Баскетбол»(штрафні кидки в кошик) 
5) «Скакалка» (командні стрибки через довгу скакалку) 
6) «Підтягування» (на високій перекладині) 

20.09.2019 р. 

4.  Козацькі ігрища до святкування Дня захисника України 15.10.2019 
5.  Участь у змаганнях з легкоатлетичного кросу за програмою VII 

Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: 
університети, інститути, академії (4 місце) 

18.10.2019 

6.  Участь у змаганнях з футзалу за програмою VII Універсіади 
Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: університети, 
інститути, академії (5 місце) 

06.11.2019 

7.  Проведено товариську зустріч з волейболу з командою 
«Черкаського державного бізнес-коледжу» 

07.11.2019 

8.  Проведено товариську зустріч з волейболу з командою 
«Черкаського державного бізнес-коледжу» 

12.11.2019 

9.  В рамках відзначення дня студента проведено спортивні змагання 
з настільного тенісу 

20.11.2019 

10.  Участь у змаганнях з настільного тенісу за програмою VII 
Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: 
університети, інститути, академії (м. Умань) (4 місце) 

29.11.2019 

11.  Участь у змаганнях з волейболу (хлопці) за програмою VII 
Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: 
університети, інститути, академії (м. Умань)  

29.11.2019 

12.  Проведено змагання з настільного тенісу серед студентів 11.03.2020 

 
7. Трудове виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

1.  Літня толока (прибирання аудиторій інституту) 29.08.2019 
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Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з виховної роботи:  

- розвиток комплексної системи виховання здобувачів вищої освіти, яка відповідає за 
змістом, формам і методам вимогам державної політики в галузі освіти і виховання 
молоді; 
- модернізація традиційних, пошук і розробка нових форм, прийомів і методів виховної 
роботи та інституту кураторства, відповідних часу і новим потребам студентської 
молоді; 
- постійне вивчення інтересів, творчих нахилів здобувачів, моніторинг сформованості 
ціннісних орієнтирів і уявлень про обрану професію; 
- формування патріотичної свідомості та поведінки студентської молоді, готовності до 
гідного служіння суспільству і державі; 
- збереження та примноження історико-культурних традицій Університету та інституту, 
міста, регіону; 
- виховання високих духовно-моральних якостей, підвищення культурного рівня 
студентів інституту, що включає поведінку, мову і спілкування; 
- формування у майбутніх фахівців потреби і навичок здорового способу життя, 
проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
профілактики саморуйнівних видів поведінки й асоціальних проявів у студентському 
середовищі; 
- розвиток органів студентського самоврядування, підвищення ролі студентських 
колективів у навчальному процесі та громадської діяльності інституту, організація 
навчання студентського активу, розвиток студентських ініціатив і залучення майбутніх 
фахівців до різних форм соціально-значимої діяльності; 
- організація позитивного дозвілля, підтримка талановитої молоді, розвиток творчого 
потенціалу молоді; 
- створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації особистості, надання 
допомоги у самовихованні, моральному самовдосконаленні, набутті соціального 
досвіду; 
- організація соціально-психологічної та психолого-педагогічної допомоги і підтримки 
здобувачів. 
 

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ 
 

Міжнародна діяльність – важливий напрям, який дозволяє реалізувати принцип 
академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу.  

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність ДВНЗ «Університет банківської 
справи» Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із зарубіжними 
вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з 
проведення та участі в міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 
форумах, практиках.  

Черкаський інститут підтримує відносини з Вищою школою – Університетом 
прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), 
Краківським економічним університетом (Республіка Польща), Університетом 
прикладних наук (м. Вільнюс, Литва) Литовським бізнес університетом прикладних наук 
(м. Клайпеда, Литва), Варшавським університетом (Республіка Польща) та іншими 
навчальними закладами за кордоном.  

У 2019/2020 н.р. в рамках співпраці Університету банківської справи та 
Краківського економічного університету здобувачі інституту Григорій Кабенгеле та 
Вячеслав Мельник навчалися за програмою семестрового обміну протягом 1 жовтня 
2019 року - 16 лютого 2020 року. Семестрове навчання у Поліському державному 
університеті пройшла здобувач Яна Курченко (лютий-червень 2020) (рис. 14).  
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Рис. 14 Семестрове навчання в Краківському економічному університеті 

В Університеті прикладних наук Дойче Бундесбанку (м. Хахенбург, Німеччина) 
11-14 листопада 2019 р. к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи 
Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Олена Шабанова взяла участь у міжнародному стажування з академічної англійської, а 
саме семінарі «Англійська мова для викладачів університету». Учасники заходу з 
Німеччини, Білорусі та України вдосконалили навички застосування академічної 
англійської мови в університеті та навчилися використовувати його мовні методи для 
презентацій іноземною мовою. 

Нажаль, внаслідок пандемії COVID-19 не відбулось  навчання за програмою 
академічної мобільності Еразмус+ у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. 

В рамках міжнародної наукової співпраці НПП працівники підтримують зв’язки з 
колегами навчальних закладів закордоном. Кількість публікація НПП наукових статей, 
тез доповідей, участь у монографіях за кордоном становила 13 наукових публікацій, 10 
міжнародних наукових конференцій. 

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з міжнародної діяльності:  

- систематичне інформування всіх учасників освітнього процесу про участь у 
міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах; 
- сприяння участі здобувачів і науково-педагогічних працівників у міжнародних освітніх 
і наукових заходах; 
- продовження практики навчання, стажування, академічних обмінів для здобувачів і 
науково-педагогічних працівників інституту за програмою Еразмус+ та інших, а також 
діючих угод про співпрацю з зарубіжними вузами-партнерами; 
- продовження подання індивідуальних і колективних заявок від кафедр інституту до 
участі в грантових програмах і науково-освітніх проектах; 
- забезпечення академічної інтеграції, запрошення професорів, провідних фахівців для 
читання гостьових лекцій, проведення майстер-класів, участі в наукових заходах тощо; 
- продовження удосконалення рівня знань іноземної мови, який є достатнім для участі 
в міжнародних навчальних і наукових програмах; 
- підтримка зв’язків з випускниками інституту, які проживають за кордоном, а також 
випускниками-іноземцями з метою реклами та залучення іноземних громадян до 
навчання в інституті. 
 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 
 

Робота Черкаського інституту багато в чому залежить від результатів конкурсного 
відбору абітурієнтів до вступу на навчання в заклади вищої освіти України.  

Успіху прийому на навчання сприяє активна профорієнтаційна робота з 
учнівською молоддю всіх членів колективу Черкаського інституту та міжкафедральної 
Ради профорієнтаційної роботи.  
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Основними напрямами профорієнтаційної роботи з урахуванням цільової 
аудиторії є такі:  

1. Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю середніх шкіл і ліцеїв, 
випускниками технікумів і коледжів на навчання за програмами зі скороченим терміном 
навчання з метою залучення на навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти за освітніми програмами Університету,. 

2. Профорієнтаційна робота зі здобувачами молоддю інституту і випускниками 
вищих навчальних закладів України з метою залучення на навчання на другому 
(магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. 

3. Профорієнтаційна робота з працівниками фінансово-кредитних та інших 
установ з метою залучення їх на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр», 
у тому числі за дистанційною формою навчання та програмами подвійного диплому. 

Протягом 2019/2020 н.р. науково-педагогічними працівниками Черкаського 
інституту було проведено багато заходів профорієнтаційної роботи (табл. 16). 

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

Так, у грудні 2019 р. на базі Черкаського інституту проходив Регіональний турнір з 
фінансової грамотності у Черкаській області. 

Регіональний турнір з фінансової грамотності відбувся за підтримки Департаменту 
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Фінансову допомогу в 
організації та проведенні надали регіональні банки «Ощадбанк» та «Укргазбанк». 
Партнерами проведення турніру також виступили банки «Райффайзен банк Аваль» та 
«Приватбанк». 

ТАБЛИЦЯ 16 

Профорієнтаційні заходи Черкаського інституту в 2019/2020 н.р. 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Учасники 

1.  Участь у Всеукраїнському 
освітньому ярмарку «Ярмарок 
спеціальностей», який проходив 
на базі Виставкового комплексу 
«AGROEXPO»,  м. Кропивницький 

26.09.2019 р. 
 

Учні ЗОШ, технікумів і коледжів 
м. Кропивницький 

2.  Проведення викладачами 
інституту профорієнтаційної 
роботи у технікумах та коледжах 
м. Кропивницький 

26.09.2019 Кропивницький будівельний 
коледж, коледж механізації 
сільського господарства коледж 
статистики НАБУ,  комерційний 
технікум 

3.  «Увіковічені в пам’яті міста» 
Організовано зустріч з воїнами, 
борцями за незалежність та 
територіальну цілісність України, а 
також з вдовами та матерями 
загиблих, іменами яких названі 
вулиці Черкас.  

10.10.2019 Запрошено учнів ЗОШ м. Черкаси 

4.  Семінар-консультація «Вступ 
2020. Як не «пролетіти» на 
бюджет з 190 балами»   

23.11.2019 
30.11.2019 

Запрошено батьків учнів ЗОШ 
м. Черкаси і Черкаської області 

 Відзначення Дня ощадності: 

5.  Проведено для гру «Життєвий 
капітал» 

29.10.2019 вчителі шкіл м. Черкаси 

6.  
Фінансова гра-квест «Знай та 
заощаджуй»  

07.11.2019 
11.11.2019 
12.11.2019 
14.11.2019 

учні шкіл №4, №24, №20, №2, №5 
м. Черкаси 



 39 

15.11.2019 

7.  Гра "Заощадження"  
 

08.11.2019 
11.11.2019 

учні школи №8 м. Черкаси 

8.  Цифровий батл кмітливих та 
заощадливих  

12.11.2019 
14.11.2019 

учні школи №2 м. Черкаси 
учні школи №1 (м. Золотоноша) 

9.  "Правові основи захисту прав 
споживачів"  

14.11.2019 
учні школи №1 (м. Золотоноша) 

10.  Інтерактивна гра "Виробництво"  14.11.2019 учні школи №2 м. Черкаси 

11.  Роад-шоу «Будь фінансово 
грамотним!»  

22.11.2019 
студенти Черкаського 
професійного ліцею 

12.  Роад-шоу «Будь фінансово 
грамотним!»  
 

25.11.2019 
учні школи №32 

 Проведення інтерактивних заходів для школярів з права: 

13.  Проведено лекцію на правову 
тематику «Захист прав 
споживачів», «Булінг серед 
молоді»  

14.11.2019 
22.11.2019 
25.11.2019 
29.11.2019 
02.12.2019 
06.12.2019 

учні  ЗОШ (м. Золотоноша) 
учні школи №3,  м. Черкаси учні 
школи №3, №11, №32,  №7,№15 
м. Черкаси 

14.  «Залежність. Шлях до свободи». 
Гостями закладу стали відомі 
практики – психолог Данило 
Протас, психотерапевт 
Черкаського обласного 
психоневрологічного диспансеру 
Марія Ушкова, активіст Іван 
Бондар. Модерував захід психолог 
Володимир Мамалига. 

27.11.2019 Запрошено учнів ЗОШ м. Черкаси 

15.  Третій регіональний турнір з 
фінансової грамотності 

02.12.2019  

 Відзначення «Global money week 2020»: 

16.  «Які права найчастіше порушують 
в інтернеті та чи існує захист від 
цього» Артем Колісник в ефірі на  

25.02.2020 аудиторія Суспільного телеканалу 
UA Черкаси 

17.  Про навчання школярів фінансовій 
грамотності Неля Нагайчук  у  

24.03.2020 аудиторія програми «Радіодень» 

18.  «Нові правила переказу грошей» 
Сергій Діденко  

30.04.2020 аудиторія Суспільного телеканалу 
UA Черкаси 

 

Регіональний турнір з фінансової грамотності відбувся за підтримки Департаменту 
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Фінансову допомогу в 
організації та проведенні надали регіональні банки «Ощадбанк» та «Укргазбанк». 
Партнерами проведення турніру також виступили банки «Райффайзен банк Аваль» та 
«Приватбанк». 

У фінальних іграх взяли участь 7 команд переможців заочного туру, переможці 
яких отримали від організаторів і спонсорів подарунки та призові сертифікати:  
- Диплом І ступеня — команда «Чортова дюжина» Черкаської спеціалізованої школи 
№ 13. 
- Диплом ІІ ступеня — команда «ЗОЛОЛІГА» Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка 
та Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5. 
- Диплом ІІ ступеня — команда «Максимум» Городищенського економічного ліцею. 
- Диплом ІІІ ступеня — команда «Brain storm» Смілянського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія імені В.Т.Сенатора». 
- Диплом ІІІ ступеня — команда «Акули Бізнесу» Дубіївської загальноосвітньої школи 
1-3 ступенів. 
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- Диплом ІІІ ступеня — команда «Золотий запас» Смілянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1. 
- Диплом ІІІ ступеня — команда «Форвард» Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №17. 
-  

  
 

 
Рис. 15 Регіональний турнір з фінансової грамотності в Черкаському інституті 

Визнаючи, що фінансова грамотність – це одна з важливіших компетентностей 
нової української школи. Черкаський інститут розширює співпрацю у напряму 
підвищення кваліфікації вчителів шкіл – «Фінансова грамотність» у системі загальної 
середньої освіти: основні засади та загальні питання впровадження» (вересень 2019 -
лютий 2020 р.). Це дає змогу не тільки підвищити рівень знань з фінансової грамотності 
та педагогічну майстерність, але також продемонструвати якість матеріального 
забезпечення та кадровий потенціал інституту, встановити прямі контакти для реалізації 
профорієнтаційних заходів у подальшому. 

В рамках профорієнтаційної роботи постійно здійснюється інформування 
учнівської молоді та батьків щодо подій Черкаського інституту на його офіційних сторінка 
у Facebook та web-сайті. 

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з підвищення результативності 

профорієнтаційної роботи та рівня фінансової грамотності учнівської молоді:  

- оптимізація профорієнтаційних заходів з метою посилення їх результативності та 
апробація нових підходів; 
- проведення регіонального турніру з фінансової грамотності серед учнівської молоді 
Черкаського регіону; 
- прийняття участі у просвітницьких заходах з фінансової грамотності для всех верст 
населення; 
- розширення тематики та проведення зустрічей просвітницького характеру, 
спрямованих на висвітлювання актуальних питань економічної політики держави, 
підвищення рівня фінансової грамотності та презентації діяльності інституту, для 
працівників підприємств, установ, організацій.  
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА  
 
Матеріально-технічна база Інституту - це навчально-лабораторний корпус, 

загальною площею 8530,1 м2; 2 гуртожитки загальною площею 10865,9 м2; спортивно-
оздоровчий комплекс, який складається із закритої споруди площею 172,03 м2 із 
спортивним залом площею 288,8 м2 і відкритої споруди площею 6932,3 м2. Загальна 
площа будівель – 19689,70 м2, що розміщені на 3,08 га, у т. ч. загальна площа 
бібліотеки становить 345,60 м2, зокрема 2 читальних зали загальною площею 149,68 м2. 

Упродовж 2009/2020 н.р. проведено роботи щодо підтримки матеріальної бази 
(табл. 17).  

Для інституту особливе значення має збереження матеріально-технічного 
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забезпечення, а саме обладнання, інвентарю, меблів, приладів навчального корпусу і 
приміщень гуртожитків. Забезпечено постійний контроль за дотриманням режиму 
економного використання витратних матеріалів, дотримання вимог нормативно-
правових актів України при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти, а також здійснюється контроль щодо укладення договорів. 

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 
Черкаського інституту здійснюється з дотриманням бюджетного законодавства,  
забезпеченням достовірного та у повному обсязі відображення операцій у 
бухгалтерському обліку та звітності, контролю наявності і руху майна, використання 
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених 
нормативів і кошторисів, використовуючи автоматизовану систему управління 
підприємством «ІС-ПРО». 

Забезпечення засобами комп’ютерної техніки. Загальна кількість сучасних 
персональних комп'ютерів по Інституту - 306 одиниць, з них безпосередньо задіяно в 
навчальному процесі 141 одиниць; ноутбуків - 15, з яких у навчальному процесі 
використовується - 13, загальна кількість серверів - 13 шт. для автоматизації діяльності 
навчального закладу, безпосередньо для навчальних занять використовується 6. 

Упроваджене програмне забезпечення. Підтримуються й оновлюються 
системні та прикладні програмні засоби: Система управління підприємством «ІС-ПРО», 
«ІРБІС-64», ПК «Деканат+Університет», САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система 
обслуговування клієнтів банку «IFOBS», «Прометей», «Moodle», «Project Expert». 

ТАБЛИЦЯ 17 
Виконання робіт з підтримки матеріальної бази Черкаського інституту  

в 2019/2020 н.р. 

Види робіт 
кошти 

Всього спеціального 
фонду 

інші 
залучені 

Проведена заміна дверей в електрощитові 
гуртожитків та техповерху прибудови до 
учбового корпусу на протипожежні  

20670,00  20670,00 

Виготовлено та встановлено вікна сходових 
клітин гуртожитку №1 

8520,79  8520,79 

Проведено ремонт та часткову заміну 
світильників у місцях загального користування, 
ремонт електроплит, заміна автоматів, 
встановлення світильників аварійного 
освітлення насосних станцій та аварійних 
виходів у гуртожитках і навчальному корпусі 

 15500 15500 

Роботи пов’язані з інженерними мережами 
(розводка води, каналізація, змішувачі, засувки, 
крани, шланги тощо) 

 27150 27150 

Косметичний ремонт кімнат та місць загального 
користування в гуртожитках, спортивного залу, 
ремонт цокольної плитки навчального корпусу 

 35690 35690 

Ремонт дверей, меблів, замків, встановлення 
доводчиків дверей та інші столярні роботи, 
фарбування, ремонт техніки загального 
користування, придбання миючих засобів та 
господарського інвентаря у гуртожитках і 
навчальному корпусі 

 17300 17300 

Разом: 29190,79 95640,00 124830,79 

 



 42 

Інформаційне забезпечення. Наукова бібліотека Черкаського інституту є однією 
із найповніше укомплектованих для потреб навчання серед бібліотек Черкаської 
області (табл. 19). Загальний бібліотечний фонд - 70566 прим., в т. ч. – основний 
книжковий фонд нараховує 57513 прим. книг. Фонд періодики –10100 прим., у т. ч. 
журналів – 10068 прим., газет – 32 річних комплектів. Неопублікованих документів, 
у т. ч. колекція авторефератів дисертацій – 344 прим., брошури - 705 прим., 
електронних носіїв із записом – 865. 

У бібліотеці створено локальну комп'ютерну мережу, що налічує 20 ПК, 
підключених до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет і зоною Wi-Fi, 
користувачам бібліотеки надано доступ до бази даних Scopus. 

У бібліотеці діє інформаційно-бібліотечна програма – «Ірбіс64», яка надає 
можливість автоматизованої книговидачі, комплектування та каталогізації, організації 
доступу користувачів засобами мережі Інтернет до електронного каталогу та інших 
інформаційних ресурсів.  

Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не 
службові) -1029. Надійшло у 2020 році: книг – 249, періодичних видань – 25, у т. ч.  
журналів – 22,  газет (комплектів) – 3, брошур – 2, авторефератів дисертацій -  9 (усього 
колекція авторефератів – 344 прим.). Важливим електронним ресурсом є Інституційний 
репозитарій. Наповнення репозитарію Черкаського інституту – 620 наукових публікацій.  

ТАБЛИЦЯ 18 
Основні інформаційного забезпечення та роботи наукової бібліотеки 

в  Черкаському  інституті в 2019-2020 н.р. 
 

№ 
п/п 

Назва показники Кількісне значення 

1. Загальний бібліотечний фонд (документів) 70566 

2. Основний бібліотечний фонд (примірників) 57513 

3. Основний бібліотечний фонд (вартість) 1830777,39  

4. Фонд наукової літератури (примірників) 3993 

5. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

249 

6. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(вартість) 

16795,00 

7. Надійшло до фонду наукової літератури (примірників) 176 

8. Списано з основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

- 

9. Списано з основного бібліотечного фонду (вартість) - 

10. Наповненість цифрової бібліотеки (кількість) 92045 

11. Кількість записів в електронному каталозі (книги) 14786 

 Кількість записів в електронному каталозі (періодичні 
видання) 

77259 

12. Кількість документів у репозитарії 620 

13. Кількість користувачів (осіб), 
В т.ч. студентів 

378 
402 (на 01.01.2020р.) 
275 (на 01.06.2020р.) 

14. Кількість відвідувань користувачами (чол.) 3002 

15. Кількість книговидачі (примірників) 4807 

15. Кількість місць книговидачі 3 

16. Кількість читальних залів  2 

17. Площа читальних залів (кв. м) 218,3 кв. м 

18. Площа приміщень бібліотеки (кв. м) 345,6 кв. м 

https://www.scopus.com/
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Для користувачів у бібліотеці діють тематичні виставки та перегляди літератури, 

проводяться бібліографічні огляди, презентації, тематичні вечори та зустрічі з цікавими 
людьми.  

Упродовж  2019-2020 н.р. організовано 18 тематичних виставок  та відкритих 
переглядів літератури. Біля книжкових виставок проводились бесіди-огляди, розповіді 
про книги та авторів,  анонси  новинок  літератури, акцентувалась увага на оригінальні 
видання, висвітлювалися знаменні дати та події із життя країни, літератури, мистецтва. 
Заслуговують на увагу віртуальні книжкові виставки, бібліографічні дайджести, 
інформаційно-бібліографічні презентації: «Місто древнє, місто молоде. Черкасам – 733 
роки», «До життєпису Івана Котляревського», «Геній кіно і літератури. Олександр 
Довженко», «Небесна Сотня. Герої не вмирають», «Літопис трагедії: Голодомор 1932-
1933», «Право. Гарантії.  Захист», «Я і мої права», «СНІД: небезпечно не знати», 
«#chebookfest. Книжковий фестиваль»,  «Академічна доброчесність – якість вищої 
освіти», «Корисні посилання щодо академічної доброчесності» та інші. Бібліотека 
приймає активну участь у підготовці культурно-просвітницьких заходів інституту, 
зокрема для першокурсників «Івент Qutst Room», години пам’яті «Увіковічені  в пам’яті 
рідного міста», розважального заходу – нічної  вечоринки Хелловін - «Фентезі. Містика. 
Фантастика», тиждень права «Знання законів – знання прав» та інші.   

На Web-сторінці бібліотеки розміщено Інформацію про роботу бібліотеки по 
реалізації проєкту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» у 2019 році та 
«Корисні посилання щодо академічної доброчесності».   

Традиційним стало проведення для здобувачів бесід-екскурсій по відкритому 
фонду бібліотеки «Книжкові скарби нашої бібліотеки», метою якої є привертання уваги 
молоді до читання та неоціненного багатства, які міститься на книжкових сторінках. Для 
здобувачів магістратури постійно проводяться бібліографічні години «Готуємось до 
написання магістерської роботи» 

Свою діяльність бібліотека оперативно висвітлює на  web-сторінці Інституту та у 
Facebook. Зокрема, було підготовлено інформаційні банери,  інформаційні та 
інформаційно-бібліографічні  презентації, книжкові анонси: «Каталог періодичних 
видань на 2019 рік»; «Каталог періодичних видань на 2020 рік». Підготовлено  
бібліографічний покажчик «Нові надходження за 2019 рік» та розміщено на Web-
сторінкці бібліотеки  https://cibs.ubs.edu.ua/library/ 

Протягом останніх років бібліотека більш повніше інтегрується в бібліотечну  
мережу  міста. Це – обмін  книгами, використання нашого електронного каталогу, 
методичні рекомендації, довідки та консультації. Підтримується партнерство з 
обласною бібліотекою для юнацтва ім. Василя Симоненка, обласною універсальною 
науковою бібліотекою ім. Тараса Шевченка, науковою бібліотекою ім. М. Максимовича 
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, бібліотекою 
Східноєвропейського університету, бібліотекою державного бізнес коледжу та іншими 
бібліотеками міста. Це  сприяє  позитивному  іміджу бібліотеки. Бібліотека продовжує 
бути корисною, цікавою та сучасною. 

 
Основні завдання колективу на 2020/2021 н.р. з розвитку матеріально-технічної та 

інформаційної бази:  

- підтримання матеріально-технічної бази інституту в належному стані; 
- забезпечення економічного утримання будівель інституту і використання витратних 
матеріалів, оптимізація витрат на комунальні послуги; 
- дотримання вимог нормативно-правових актів України при здійсненні процедур 
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також контролю щодо укладення 
договорів; 
- дотримання вимог проведення фінансових розрахунків, ведення бухгалтерського 
обліку; 
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- підтримання та своєчасне оновлення комп’ютерної та периферійної техніки, 
системних і прикладних програмних засобів; 
- забезпечення бібліотечного та інформаційного обслуговування здобувачів, науково-
педагогічних працівників, аспірантів і докторантів; 
- продовження наповнення інституційного депозитарію. 
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ДОДАТКИ 
 

ДЕТАЛІЗОВАНА 
інформація про результати наукової діяльності 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
у 2019/2020 навчальному році 

 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 
 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

43 На 1 НПП 
Монографії в т.ч. / в електронному варіанті 2/0 0,05/0 
Підручники  1 0,02 
Навчальні посібники  5 0,12 
Навчальні практикуми, препринти  0 0 
Словники  0 0 
ВСЬОГО  3 0,07 

 
 

Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 
                                      Кількість НПП ЧННІ 

43 На 1 НПП 
Кількість публікацій у Scopus/WoS 2/6 (у т.ч. 3 подано до друку) 0,05/0,14 
Загальна кількість публікацій наукових статей / у т. 
ч. у закордонних виданнях 

66 (у т.ч. 16 подано до друку) 
/ 7 (у т.ч. 3 подано до друку) 

1,54/0,16 

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

0/0 0/0 

Загальна кількість тез доповідей /  
у т. ч. на міжнародних конференціях 

126 / 118 (у т.ч. 9 за 
межами України) 

2,93/274 

 

Таблиця 4 

Наповнення наукового репозитарію Університету 
                                      Кількість НПП ЧННІ 

43 На 1 НПП 
Кількість наукових публікацій, розміщених у 
репозитарію, всього 

619 14,4 

З них:   
монографій, розділів монографій 6 0,14 
підручників, навчальних посібників 13 0,30 
наукових статей 556 12,93 
тез доповідей 24 0,56 
автореферати дисертацій, дисертації 20 0,47 

 

Рецензування та опонування наукових робіт 
                                      Кількість НПП ЧННІ 

43 На 1 НПП 
Опонування дисертацій 0 0 
Відгуки на автореферати 10 0,23 
Рецензування монографій 0 0 
Рецензування підручників 1 0,02 
Рецензування навчальних посібників 1 0,02 
Рецензування наукових статей 37 0,86 
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Рецензування програм та навчально-методичні 
матеріали  

2 0,05 

Рецензування дисертацій 3 0,07 
ВСЬОГО 54 1,26 

 
Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

                                                                  Кількість НПП ЧННІ 

43 На 1 НПП 
Кількість міжнародних науково-практичних та наукових 
конференцій і форумів, у яких взято участь /  к-ть учасників 

42/89 (у т.ч. за 

межами України 
8/12) 

0,98/2,07 

Кількість всеукраїнських науково-практичних та наукових 
конференцій і форумів, у яких взято участь /  к-ть учасників 

8/13 0,19/0,3 

Кількість семінарів, круглих столів, у яких взято участь / к-ть 
учасників  

17/43 (у т.ч. за 

межами України 
1/1) 

0,4/1,0 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 67/145 1,6/3,37 

 
Підготовка та захист дисертацій 

 ЧННІ 

Захищено Триває підготовка 

                                        Кількість НПП 43 На 1 НПП 43 На 1 НПП 

Докторські  1 0 1 0,05 
Кандидатські  1 0,02 2 0,02 
ВСЬОГО 1 0,02 3 0,07 

 
Таблиця 8 

Участь у грантових програмах 

№ 
з/п 

Назва грантової 
програми 

Назва 
проекту 

Короткий зміст проекту Учасники проекту 
Термін 

реалізації 

Примітки 
(обсяги 

фінансування 
та інші важливі 

умови 
(наприклад, 

отримане 
обладнання, 

отримані 
результати) 

1 Конкурс Street 
Law «FIN $kills» 
Асоціації 
юридичних 
клінік України 

«Фінансова 
грамотність 
та захист 
прав 
споживачів 
фінансових 
послуг» 

Підготовлений Інтерактивний урок 
Street Law, презентацію та буклет 
до нього, які повинні прийняти 
участь в конкурсі Асоціації 
юридичних клінік з подальшим 
переходження в другий тур та 
навчанням. Визначено фінансові 
проблеми, які виникають у 
споживачів фінансових послуг під 
час укладення кредитних 
договорів, виконання їх, 
погашення заборгованостей та 
співпраці з колекторськими 
компаніями. 

Керівник 
команди: 
Колісник А.С. 
Студенти-
консультанти: 
Байдаченко 
Маша, Братко 
Ярослав  

Результати 
відбору 
конкурсних 
робіт 
очікуються 
до 15 
червня 
2020 року 
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Науково-дослідна робота студентів 

а) Участь у студентських наукових конференціях, конкурсах науково-пошукових робіт 

Кількість студентів ЧННІ 

397 На 1 студ. 
Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні конференції та 
форуми / к-ть учасників 

15/120 (у т.ч. за 

межами України 
1/1) 

0,04/0,3 

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

9/80 0,02/0,2 

Конкурси / к-ть учасників 13/33 0,03/0,08 
Семінари, круглі столи / к-ть учасників 4/24 0,01/0,06 
ВСЬОГО заходів / Всього учасників 41/257 0,1/0,65 

 
б) Результативність участі у наукових конференціях, конкурсах 

Кількість студентів ЧННІ 

397 На 1 студ. 
Кількість отриманих нагород (дипломів, грамот) на міжнародних 
наукових і науково-практичних конференціях  

0 0 

Кількість отриманих нагород (дипломів, грамот) на всеукраїнських 
наукових і науково-практичних конференціях  

0 0 

Кількість отриманих нагород (дипломів, грамот) на конкурсах 
студентських наукових робіт (інших конкурсах наукового 
спрямування) 

11 0,03 

ВСЬОГО відзнак (перемог) 11 0,03 
 

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

Кількість студентів ЧННІ 

397 На 1 студ. 
Участь у виконанні НДР кафедри та інститутів (кількість НДР / кількість 
студентів-виконавців НДР) 

5/35 0,01/0,09 

Науково-пошукова робота 15 0,04 
Наукові статті  9 0,02 
Тези доповідей 171 0,43 
ВСЬОГО  200/35 0,5/0,09 

 

 


