
 

 

 
Інформація  

про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність  
Черкаського навчально-наукового інституту 

Університету банківської справи 
у 2020 році 

 1. Узагальнена інформація щодо наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності наукового підрозділу (інституту, кафедри) (не більше 1 сторінки) (необхідно 
коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані 
із діяльності наукового підрозділу (інституту, кафедри) у звітному році): 
 а) коротка довідка про науковий підрозділ (інститут, кафедру) (до 7 рядків); 
Черкаський навчально-науковий інститут працює у складі Університету банківської справи як відокремлений 
підрозділ без права юридичної особи. В Інституті станом на 01.01.2021 року діє 1 факультет: управління та 
права. До його складу входять 4 кафедри: фінансів та банківської справи; обліку та оподаткування; 
менеджменту та інформаційних технологій; права і соціально-гуманітарних дисциплін. 

 б) основні пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
(до 7 рядків); 
Викладачі Черкаського інституту здійснюють наукові дослідження у рамках наукових шкіл Університету 
банківської справи – «Економічний розвиток в умовах глобалізації», «Банківництво в системі сталого 
економічного розвитку», «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів 
господарювання», «Інтелектуалізація інформаційних систем і підтримка прийняття рішень в економіці і освіті». 

 в) наукові та науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 роки 
(можна у вигляді таблиці)) (згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується 
Університет банківської справи, а саме: «Суспільні науки» та «Технічні науки»); 

Суспільні науки 
№ 
з/п 

Назва показника наукової 
та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 2017 2018 2019 2020 

1.1. Чисельність наукових та науково-педагогічних 
працівників у ВНЗ/НУ, усього 

62 49 48 31 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 53 46 40 30 
а)  з них: – доктори наук 6 6 3 2 
б)   – кандидати наук 36 32 27 25 
в)   – без ступеня 11 8 10 3 

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

9 3 1 1 

а)  з них: – доктори наук 3 1 0 1 
б)   – кандидати наук 6 2 1  
в)   – без ступеня 0 0 0  

1.1.3.  Чисельність працівників, які працювали за договорами 
цивільно-правового характеру, усього (договорів, 
угод)  

0 0 7  

а) з них: – доктори наук  0 0 3  
б) – кандидати наук  0 0 2  

Технічні науки 
№ 
з/п 

Назва показника наукової 
та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 2017 2018 2019 2020 

1.1. Чисельність наукових та науково-педагогічних 
працівників у ВНЗ/НУ, усього 

0 0 5 2 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього 0 0 3 2 
а)  з них: – доктори наук 0 0 2 1 



 

 

№ 
з/п 

Назва показника наукової 
та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 2017 2018 2019 2020 

б)   – кандидати наук 0 0 1 1 
в)   – без ступеня 0 0 0 0 

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

0 0 2 0 

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

1.1.3.  Чисельність працівників, які працювали за договорами 
цивільно-правового характеру, усього (договорів, 
угод)  

0 0 0 0 

а) з них: – доктори наук  0 0 0 0 
б) – кандидати наук  0 0 0 0 

 
г) кількість виконаних НДР та обсяги їхнього фінансування за останні чотири роки, 
відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

Категорія НДР 2017 2018 2019 2020 
кіль-
кість 

тис. 
грн. 

кіль-
кість 

тис. 
грн. 

кіль-
кість 

тис. 
грн. 

кіль-
кість 

тис. 
грн. 

Суспільні науки 
Фундаментальна 6 0 5 0 4 0 6 0 
Прикладна 0 0 0 0 0 0 0 0 
Госпдоговірна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технічні науки 
Фундаментальна 0 0 0 0 0 0 1 0 
Прикладна 0 0 0 0 0 0 0 0 
Госпдоговірна 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 д)  кількість захищених дисертацій (всього у розрізі групування – в спеціалізованій 
вченій раді Університету та спеціалізованих вчених радах інших закладів; окремо кандидатів 
(докторів філософії) і докторів наук (згрупувати за науковими напрямами, за якими 
атестується Університет банківської справи, а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні 
науки»); 
- захищено дисертацій: 

«Суспільні науки» 

Хуторна Мирослава Емілівна, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 в ДВНЗ 
«Університет банківської справи», 23 березня 2020 р. 
 
Руденко Микола Вікторович, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 
спеціалізована вчена рада Д 26.350.01 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», 
10 листопада 2020 р. 

 
 ж) найвагоміші результати фундаментальних і прикладних досліджень, науково-
технічних розробок (визначити не більше 3 найвагоміших результатів; один результат – не 
більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику наукового 
результату). 
 

 2. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня (згрупувати 



 

 

за науковими напрямами, за якими атестується Університет банківської справи, а саме: 
«Суспільні науки»  та «Технічні науки»): 
 а) важливі результати за усіма закінченими у 2020 році фундаментальними науково-
дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконували, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які 
виконували за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, 
фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне 
застосування); 
 б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за 
повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 
новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування). 
 
 3. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні 
прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки; обов’язково зазначити підприємства та організації, які здійснювали апробацію, 
випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні (згрупувати за 
науковими напрямами, за якими атестується Університет банківської справи, а саме: 
«Суспільні науки»  та «Технічні науки»): 
 а) важливі результати за усіма закінченими у 2020 році прикладними науково-
дослідними роботами, які виконували за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконували, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які 
виконували за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, 
фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість і практичне 
застосування, виконані роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання); 
 б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за 
повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 
новизну, науковий рівень, значимість і практичне застосування, виконані роботи та обсяг 
коштів, отриманих від їхнього виконання). 
 
 4. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами Університету, окрім 
дисертаційних досліджень (згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується 
Університет банківської справи, а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні науки») 
(відповідно до таблиці): 

№ 
з/п 

Назва та 
автори 

розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 
рівень отриманого 

наукового 
результату; переваги 

над аналогами, 
економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 

відомча 
належність, 

адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Практичні 
результати, які 
отримано від 
впровадження 

(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 

налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 
тощо) 

1 2 3 4 5 6 
Суспільні науки 

      



 

 

Технічні науки 
      

 
 5. Інформація про діяльність наукового підрозділу (інституту, кафедри) з 
комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності у 
2020 році, застосовані методи, підходи в організації роботи (згрупувати за науковими 
напрямами, за якими атестується Університет банківської справи, а саме: «Суспільні 
науки»  та «Технічні науки») – до 15 рядків). 

Патентно-ліцензійна діяльність: 
5.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель)) − 

автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и); 
5.2 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 
5.3. Заявки на авторські свідоцтва – автори, назва службового твору, дата подачі, 

заявник(и); 
5.4. Авторські свідоцтва автори, назва службового твору, № авторського свідоцтва, дата 

подачі, заявник(и); 
 
 6. Наукові праці (згрупувати за науковими напрямами, за якими атестується 
Університет банківської справи, а саме: «Суспільні науки»  та «Технічні науки») 
6.1. Опубліковані і прийняті редакціями до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор, за формою: 

№ 
з/п 

Автори Назва роботи 
(веб-посилання) 

Назва видання, де опубліковано 
роботу, SNIP, IF (імпакт-фактор) 

Том, номер (випуск, 
перша-остання сторінки 

роботи) 
Суспільні науки 

Статті 
1     

Статті, прийняті редакцією до друку 
1     

Технічні науки 
Статті 

1     
Статті, прийняті редакцією до друку 

1     
 

6.2. Видано 1 монографій загальним обсягом 21,25 друк. арк. 
Суспільні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
Руденко М. В. Цифровізація сільськогосподарських підприємств та її економічна 
ефективність: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2020. 342 с. 

21,25 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

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

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
 

Навчальні посібники 



 

 

6.4. Видано 1 навчальних посібників загальним обсягом 4,53 друк. арк. 
Суспільні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 
Зуєнко М.І. Головатенко О.М. Методика тренування футболістів в вузах : навч.-
метод. посібник для викладачів вищих навчальних закладів, студентів різної форми 
навчання. Черкаси. 2020. 125 с. 

4,53 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 
6.5. Видано 4 наукових журналів, збірників наукових праць загальним обсягом 39,1 друк. 

арк. 
Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк. 
Фінансовий простір №1(37)/2020 8,30 
Фінансовий простір №2(38)/2020 7,40 
Фінансовий простір №3(39)/2020 12,80 
Фінансовий простір №4(40)/2020 10,60 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. арк. 

 
6.6. Опубліковано 53 наукових статей. 
У т.ч.: 

6.6.1 у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та 
Scopus (крім, зазначених у п. 6.1); 
 
6.6.1.1. У фахових наукових виданнях України групи А: 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
1. Karcheva G. Т., Chibisova V. Yu, Pantielieieva N. N, Rogova N. V. Liquidity regulation of banks in 

the context of financial cycles. Financial and credit activity: problems of theory and practice.  2020. 
Vol 1. No 32. Р. 23-33.  (Web of Science) 

1,03 

2. Krot J., Brazilii N., Shynkarenko О. Repairs of own and leased fixed assets: organizational and 
methodological aspects of accounting. Financial and credit activity: problems of theory and 
practice. 2020. Vol. 3, N 34. P. 116–123. DOI : 10.18371/fcaptp.v3i34.215428. (Web of Science) 

1,0 

3. Kuzmynchuk N., Kutsenko Т., Terovanesova О., Zhezherun Yu. Motivation of the banking sector 
employees in the context of their value orientations. Financial and credit activity problems of theory 
and practice. 2020. Vol 3. No 34. Р. 63-69. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215410. 
(Web of Science) 

0,68 

4. Kropyvko М., Rudenko М., O. Kravchenko Estimation of digitalization investment projects in 
agricultural enterprises. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2020. Vol. 4, 
No 35. P. 212-219. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222034 (Web of Science) 

0,7 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
 
6.6.1.2. У закордонних періодичних виданнях: 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
1. Nagaichuk N., Shabanova O., Tretiak N., Marenych A., Chepeliuk H. Management of changes in the 

insurance industry in the conditions of climate crisis. E3S Web Conf. 2020. Vol. 166. 13006 DOI: 
10.1051/e3sconf/202016613006 (Scopus) 

0,95 

2. Pantielieieva N., Rogova N., Kletsenko L., Braichenko S., Dzholos S. Legal, organizational and 
economic aspects of physical rehabilitation and reintegration of combat veterans. Bulletin of the 
National academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Vol. 4. P. 242-250. (Web of 

1,1 



 

 

Science) (1,03 (0,3)) https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.125 
3. Vovk V. Y., Zhezherun Yu.V., Kostohryz V.G., Maliarova V. О. Development of the Banking 

Sector of Ukraine in the Space of Formation of Destructive Consequences of the Influence of the 
Global Financial and Economic Crises: Economic and Legal Aspects. Bulletin of the National 
academy of sciences of the Republic of Kazakhstan (Web of Science). – подано до друку 

1.0 

4. Vovk V., Zhezherun Yu., Bilovodska O., Babenko V., Biriukova A. Financial Monitoring in the 
Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of 
Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. International Journal of 
Industrial Engineering & Production Research. 2020. Vol. 31. No. 4. P. 559-570. DOI: 
10.22068/ijiepr.31.4.559. (Scopus) 

0,95 

5. Vovk V., Zhezherun Yu., Gudz L., Perederii O. Innovative Instruments and Legal Mechanisms of 
Bank Capitalization: National Features and World Trends. Journal of Optimization in Industrial 
Engineering (JOIE) (Scopus). – подано до друку 

1.0 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

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

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
1. Жежерун Ю.В., Бартош О.М. Банківське кредитування малого бізнесу аграрного сектору 

економіки України. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den 
Zeiten der Neo-Industrialisierung : collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, 
Germany, 2020. P. 418–430. 

0,78 

2. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Оцінка придатності звітності кредитних спілок в реалізації 
пруденційного нагляду. Міжнародний журнал «Sciences of Europe» (Praha, Czech Republic) 
Vol. 3 No 50 (2020) С. 15-20. URL: http://european-science.org/nkcpage/register/ (Index 
Copernicus) 

1,084  

3. Vovk V., Zhezherun Yu. Risk-based approach to the formation of the financial monitoring system in 
Ukrainian banks. Risk-based approach to combating money laundering : monograph / ed. by R. 
Pukala, PhD (Economics) and I.M. Chmutova, D. Sc. (Economics). Poland: Publishing House of the 
Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. Р. 67-
80. 

1,05 

4. Чепелюк А.Н.  Кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларини банк орқали кредитлаш халқаро 
тажрибасини Украинада қўллаш. Инновацион молиявий хизматлар: муаммо ва ечимлар : 
монография. Муаллифлар жамоаси. Т. : «Iqtisod-Moliya», 2020.  368 б. С. 61-71. 

0,7 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
1. Matviienko S., Ralchenko S., Boiko V., Bondarenko M., Andriienko V., Bondarenko Yu. Improving 

the resolution and accuracy of temperature distribution on the surface of microsystems using 
thermographic methods. Machines. Technologies. Materials. 2020. Year XIV. Issue 1. Р. 23-27. 

0,2 

2. Andriienko V. Development of a simulation model of an information-measuring system of electrical 
characteristics of the functional coatings of electronic devices. Scientific-technical union of 
mechanical engineering - industry 4.0 Sofia, Bulgaria vear IV, 2020. Issue 2. P. 68-71. 

0,2 

 
6.6.3. статей у фахових виданнях України (крім, зазначених у п. 6.1, 6.6.1.1); 
 
6.6.3.1. У фахових наукових виданнях України групи Б: 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
1. Кукса В.М., Полях К.В. Управління персоналом: новітні тенденції та загрози. Фінансовий простір. 

2020. № 1(37). С. 91-101. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(37).2020.201606 (Index Copernicus) 
0,8 

2. Колодій С.Ю. Фіскальна ілюзія: теоретичні аспекти та емпіричне дослідження. Фінансовий 
простір. 2020. № 1 (37). С. 107-118. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(37).2020.201607  (Index 
Copernicus) 

0,5 



 

 

3. Пантєлєєва Н.М. Фінансова безпека в умовах цифрової економіки: очікування і реальність. 
Фінансовий простір. 2020. № 2(38). С. 22-37. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209289 
(Index Copernicus) 

1,42 

4. Руденко М.В. Економічна ефективність заходів з цифровізації в сільськогосподарських 
підприємствах. Фінансовий простір. 2020. № 2(38). С. 89-99. DOI: 
https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209295 (Index Copernicus) 

0,65 

5. Рогова Н.В. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах 
цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2 (38). С. 103-116. DOI: 
https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209296 (Index Copernicus) 

1,21 

6. Третяк Н.М., Головко О.Г., Жеваго Д.М. Використання кластерного аналізу для визначення рівня 
фінансової стійкості підприємств. Фінансовий простір. 2020. № 3 (39). С. 8-18. DOI: 
https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215147 (Index Copernicus) 

0,7 

7. Запорожець С. В., Бартош О. М. Роль контролінгу в управлінні банком. Електронне наукове 
фахове видання «Ефективна економіка». 2020. № 5. Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_ 2020/76.pdf  DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74 (Index 
Copernicus) 

0,8 

8. Гончаренко О. Особливості організації технології бухгалтерського обліку в небанківських 
фінансово-кредитних установах. Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. 
Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2020. Том 31(70). № 1  с. 221-230 DOI: 
https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-38 (Index Copernicus) 

1,0 

9. Pantielieieva N., Rogova N., Zaporozhets S., Tretiak N. Transformation in the ecosystem of financial 
intermediaries in the context of digitalization. Scientific bulletin of Polissia. 2020. Vol. 1. Р. 49-59. (Index 
Copernicus) 

1,14 

10. Глигало Н.М., Кулик Ю.В., Шинкаренко О.М. Бухгалтерський аутсорсинг в Україні, аналіз і 
перспективи розвитку. Економіка та підприємництво. 2020. № 45. 182 с. С.110–122 

1,2 

11. Запорожець С. В., Костогриз В. Г. Особливості функціонування платформи Р2Р кредитування в 
Україні. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». 2020. 3 (29). 100с. 
С.19-23. 

0,65 

12. Хуторна М. Е., Костогриз В. Г. Ефективність діяльності банку в умовах цифровізації. Вісник 
Університету банківської справи. 2020. №2(38). 90 с. C. 27-34. (Index Copernicus) 

0,8 

13. Третяк Н.М., Бондар Ж. Використання цифрових технологій в управлінні фінансуванням 
інвестиційної діяльності. Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,51 

14. Харченко А.М. Кредитний портфель банків України: аналіз, фактори, тенденції. Вісник 
Університету банківської справи. 2020. №2 (38). С. 54-61. (Index Copernicus) 

0,63 

15. Хуторна М.Е., Ткаченко Н.В. Методологічні засади формування та реалізації бізнес-стратегії 
банку на основі ціннісно-орієнтованого підходу. Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Економіка». 2020. № 18(46). С. 90–98. (Index Copernicus) 

0,8 

16. Хуторна М.Е. Методологія формування економічного змісту поняття кредитної установи: 
еволюційний ескурс. Соціальна економіка. 2020. №60. (Index Copernicus) 

0,5 

17. Запорожець С. В. Діяльність банків в умовах функціонування RegTech. Вісник Університету 
банківської справи. 2020. № 2(38). С. 21–26. (Index Copernicus) 

0,70 

18. Чепелюк Г. М., Гайович В. Ю.Визначення категорії «сталий розвиток» у контексті екологічного 
підприємництва. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. Вип. 7. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2020 (Index Copernicus) 

0,8 

19. Чепелюк Г.М. Аналіз податкового навантаження комерційних банків в Україні. Електронне 
наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. №12. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115 
(Index Copernicus) 

0,5 

20. Пантєлєєва Н.М., Дідковський Р.М.  Сучасні технології обробки даних і знань для реального 
сектору економіки: технологічний, економічний та соціальні аспекти. Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 
(70). Частина 2. №4. С. 145-150. (Index Copernicus) 

0,81 

21. Гаряга Л.О. Роль регулятора у трансформації банківської системи. Вісник Університету 
банківської справи. 2020. № 4. С. 38-45. (Index Copernicus) 

0,52 

22. Kochumа I.Y., Rudenko M.V. Determinants of Social Policy in the  Formation of the Human 
Developmrnt’s Institutional Environment: Management  Aspect. Financial Space. 2020.  No 4. С. 8-19. 
(Index Copernicus) 

0,5 

23. Руденко М. В. Реалізація цифрових технологій на стадіях виробництва сільськогосподарської 
продукції. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: 
Економічні науки. 2020. Вип. 56. С. 121–131. (Index Copernicus) 

0,9 

24. Руденко М. В. Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на розвиток аграрного 
виробництва. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 66–79. (Index Copernicus) 

0,9 

25. Маренич А.І., Ткаченко Ю.П. Управлінські аспекти запобігання мобінгу у трудових колективах. 0,63 



 

 

Фінансовий простір. 2020. №4 (40). С. 269-277. (Index Copernicus) 
26. Нагайчук Н.Г., Кабенгеле Г.Т., Лимарь Н.О. Цифровізація бізнесу як чинник підвищення 

конкурентоспроможності страховика. Фінансовий простір. 2020. №4 (40) (Index Copernicus) 
0,5 

27. Гончаренко О., Шинкаренко О., Троян Я. Економічна сутність та класифікація фінансових 
активів. Фінансовий простір. 2020 №4 (40). С. 245-253. (Index Copernicus) 

0,5 

28. Чепелюк Г.М., Лозоватий Б.М. Інвестиції у контексті їх впливу на інвестиційну безпеку країни 
Фінансовий простір. 2020. №4 (40). С. 282-289. (Index Copernicus) 

0,5 

29. Костогриз В.Г., Ткаченко А. Розвиток електронних платіжних засобів в контексті стимулювання 
обсягів безготівкових платежів. Фінансовий простір. 2020 №4 (40). С. 193-202. (Index Copernicus) 

0,5 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
1. Засядько АА. Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі класифікації 

обмежень. Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». 2020. Випуск 2(161). С. 59-70. 
0,53 

2. Gordieiev O. Software requirements profile: life cycle and his relation with development processes. 
Scientific Journal of TNTU. 2020.  Vol 97. No 1. P. 133-144. 

0,5 

 
6.6.3.2. У фахових наукових виданнях України групи В: 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
Технічні науки 

Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 
арк. 

 
6.6.4. статті в інших виданнях України. 

Суспільні науки 
Бібліографічний опис Обсяг, друк. 

арк. 
1. Харченко А.М. Формування і реалізація підприємливості у здобувачів загальної середньої 

освіти. Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». 2020. №3 (101). С. 49-51. 
0,42 

2. Потапенко Л. В. Використання методики CLIL у процесі навчання іншомовному спілкуванню 
студентів нелінгвістичних спеціальностей. Вісник гуманітарного наукового товариства: 
наукові праці. 2020. Вип. 20. С. 152-157 

0,45 

3. Майстренко С. Етичні цінності християнства та економічна діяльність. Вісник гуманітарного 
наукового товариства: наукові праці. 2020. Вип. 20. С. 67–72  

0,5 

4. Зуєнко М.І., Грошева О.А. Вплив фізичного виховання та навантажень на м’язову систему 
студентської молоді. Молодий вчений: науковий журнал. 2020. № 6 (82). С. 37-40. (Index 
Copernicus) 

0,5 

5. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Звітність небанківських фінансово-кредитних установ як 
інструмент пруденційного нагляду ринку мікрокредитування. Науково-методологічні засади 
обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку 
суб’єктів господарювання : колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і 
оподаткування / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. 
268 с. С. 236-248.  

0,75 

6. Гедз М.Й. Моделювання глибини модернізаційних перетворень економіки регіону. Фінансові 
важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та 
сфер діяльності : колективна монографія / за заг. ред. А.Г. Семенова. Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 384 с. 

0,5 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
1. Засядько А.А. Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі класифікації 

обмежень. Кібербезпека та інформаційні технології : монографія. Харків : ТОВ «ДІСА 
ПЛЮС», 2020. С. 62-77. 

1,0 

 
6.7. Опубліковано 132 тез доповідей на конференціях загальним обсягом 24,0 друк. арк. 



 

 

 
У т.ч.: 

– тези доповідей на міжнародних конференціях. 
Суспільні науки 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. 
арк. 

1. Пантелеева Н.Н., Рогова Н.В. Некоторые аспекты финансовых инноваций на основе 
цифровых технологий. Перспективы экономического развития Республики Казахстан : 
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию 
Аль-Фараби (Алматы, Республика Казахстан, 22 апреля 2020). Алматы : Академия «Кайнар». 
С. 6-11. 

0,44 

2. Пантелеева Н.Н. Технологии цифровой экономики и генезис экономики террора. Новая 
финансовая модель в условиях развития цифровой экономики : сборник трудов 
международной  онлайн-конференции (Нур-Султан, Республика Казахстан, 17 апреля 2020). 
Нур-Султан : Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. С. 643-652. 

0,56 

3. Рогова Н.В. Компаративный анализ регулирования и налогообложения цифровых активов в 
странах постсоветского пространства. Новая финансовая модель в условиях развития 
цифровой экономики: Материалы Международной онлайн-конференции на информативно-
коммуникативной платформе «G-Global». (17 апреля 2020 р., Казахстан, г. Нур-Султан). Нур-
Султан : Евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева. C. 668-677. 

0,5 

4. Чепелюк Г.М. Ключові проблеми та напрямки розвиткуіпотечногожитловогокредитування в 
Україні. Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с 
реальным сектором экономики : сборник материалов XIІ Международной научно-
практической конференции (г. Самарканд, 10 июня 2020 г.). Самаркандский институт 
экономики и сервиса (г. Самарканд, Узбекистан), 2020. С. 415-421. 

0,4 

5. Пантелеева Н.Н. Цифровые активы как детерминанта трансформации финансового рынка. 
Деньги: цифровая перезагрузка : материалы международной научно-практической 
конференции (Алматы, 21 декабря 2020) . Алматы: Каспийский общественный университет. 
С.136-151. 

0,64 

6. Гаряга Л.О. Ризики фінансової безпеки в умовах цифровізації економіки. Paradigmatic view on 
the concept of world science : collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the 
International Scientific and Practical Conference. (August 21, 2020, Toronto, Canada). Toronto: 
European Scientific Platform, 2020. Vol. 1. С. 47-48. DOI: 
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.18. 

0,2 

7. Полях К.В., Курочка С. Огляд перспектив застосування нових методів та інструментів 
управління в епоху цифрової економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI FONDAMENTALI E 
APPLICATI». (26 червня 2020 р. Верона, Італія). Верона : ITA. 2020. С. 26-29. DOI: 
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.09 

0,2 

8. Головатенко О.М. Фактори стресу в житті студента та роль фізичного виховання в їх 
подоланні. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : 
збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 7–8 лютого 
2020 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. Ч. І. 
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практичної конференції (м. Харків, 29-30 травня 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий 
вчений», 2020. С. 31-36 

0,2 

2. Джолос С.В. Релігійний текст як джерело міжнародного права // Актуальні проблеми 
природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI 
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
2020. С. 25-27. 

0,22 

3. Кононенко Ю.С., Джолос С.В. Обмеження прав і свобод людини як важлива засада 
забезпечення її інтересів. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та 
становлення правової держави: Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції, Черкаси, 21 трав. 2020 р. / Ред. кол.: Г.А. Волошкевич (відп. ред.) та ін. 
Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2020 

0,6 

4. Рогова Н.В. Новітні технологій в обліку та оподаткуванні / Н. В. Рогова // Розвиток 
бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика і професійна етика : 
Всеукраїнська науково-практична конференція 5-6 жовтня 2020 р. – Ірпінь : Університет 
державної фіскальної служби, 2020.  

0,22 

5. Хуторна М.Е. Фінансова стабільність фінансового сектору тазабезпечення сталого розвитку: 
методологічні детермінанти. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики 
глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород : 
Ужгородський національний університет, 2020. С. 29-31. 

0,2 

6. Чепелюк Г.М. Фінансово-кредитний механізм екологічно безпечного підприємництва: 
практичний аспект. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 
виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород: УжНУ, 2020. С. 101-
102. 

0,14 

7. Пантєлєєва Н.М.  Цифрова фінансова інтеграція та її сучасні тренди / Н. М. Пантєлєєва // 
Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 
регіональні аспекти: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 
листопада 2020. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2020. 

0,15 

 



 

 

Технічні науки 
Бібліографічний опис  Обсяг, друк. 

арк. 
 
7. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, молодих учених (коротко описати 
діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених в 
інституті, роботу наукових гуртів (клубів) при кафедрах, інших структур, які здійснюють 
організацію науково-дослідної роботи студентів, залучення студентів до наукової роботи у 
поза навчальний час, організацію і результати участі студентів у міжнародних, 
всеукраїнських, університетських та ін. студентських наукових заходах (конкурсах, 
олімпіадах, оглядах тощо – до 10 рядків). Окремі статистичні дані навести відповідно до 
таблиці та побудувати діаграму: 

Роки Кількість студентів, які беруть 
участь у наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної 
кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

науковому підрозділі 
(інституті, кафедрі) 

Відсоток молодих учених, 
які залишаються в 

науковому підрозділі 
(інституті, кафедрі) після 
закінчення аспірантури 

2017 1 10 16,1 
2018 - 8 16,3 
2019 - 6 13,0 
2020 - 3  

  
Участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи іншої наукової 

тематики;  
Кількість 

держбюджетних 
тем 

Кількість студентів, 
залучених до виконання 

держбюджетних тем 

Кількість 
госпдоговірних 

тем 

Кількість студентів, 
залучених до виконання 

госпдоговірних тем 
1 2 3 4 

Залучення студентів до виконання вітчизняних і міжнародних проектів (ґрантів), що 
виконуються в Університеті: 

Кількість 
проектів 

Кількість студентів, 
залучених до виконання 

проектів (ґрантів) 

Категорія залучених 
студентів (курс 

навчання) 

Форма залучення 
(види виконуваних 

робіт) 
Вітчизняні 

    
Міжнародні (ґранти) 

    
 
отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, міжнародних 

олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах 
тощо. 
№ 
з/п Конкурси Дата та місце 

проведення П.І. учасника Тема конкурсної 
роботи 

Відзнаки, 
зайняте місце 

1.  ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. («Фінансова 
безпека ») 

23 квітня 2020 р.,  
ДВНЗ 
«Університет 
банківської 
справи», м. 
Черкаси 

Гриценко К. Банківське 
кредитування як 
інструмент 
забезпечення 
фінансової безпеки 
на сучасному етапі 
соціально-
економічного 
розвитку 

Диплом ІІ 
ступеня 

2.  ІІ тур Всеукраїнського квітень 2020 р., Арутюнян Л. Креативна Диплом І 



 

 

 

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

їхньої науково-дослідної роботи (у співавторстві / самостійних) 
Бібліографічний опис  Обсяг, 

друк. 
арк. 

Статті 
1. Зуєнко М.І., Грошева О.А. Вплив фізичного виховання та навантажень на м’язову систему 

студентської молоді. Молодий вчений: науковий журнал. 2020. № 6 (82). С. 37-40. (Index 
Copernicus) 

0,5 

конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. («Економіка 
та управління національним 
господарством») 

Одеський 
національний 
університет 
імені І.І. Мечник
ова 

економіка - 
сучасна модель 
розвитку 
національних 
економік 

ступеня 

3.  ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. 
(«Страхування») 

квітень 2020 р.,  
Миколаївський 
національний 
аграрний 
університет 

Діденко В. Зміна клімату - 
нові виклики для 
страховиків 

Диплом ІІ 
ступеня 

4.  ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. («Банківська 
справа») 

квітень 2020 р., 
ДВНЗ 
«Університет 
банківської 
справи» 

Чуєнко Н. 
Кувіта К. 

Фінансові 
інновації в 
банківській 
діяльності: основні 
ризики та 
управління ними 

Диплом ІІ 
ступеня 

5.  ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. («Облік і 
оподаткування») 

квітень 2020 р., 
Національна 
академія 
статисти, обліку 
та аудиту 

Панівнік І. 
Рак Ю. 

Оподаткування 
операцій з 
криптовалютою в 
Україні 

Диплом ІІ 
ступеня 

6.  ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 
2019/2020 н.р. («Економіка 
підприємства») 

квітень 2020 р., 
ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет 
імені Вадима 
Гетьмана» 

Кот М. ІРО як 
антикризовий 
механізм 
залучення капіталу 
для вітчизняних 
підприємств 

Диплом ІІІ 
ступеня 

7.  Грантова програма Street 
Law «FIN $kills» 

Асоціації 
юридичних клінік 
України 

Байдаченко М.М., 
Братко Я.Є. 

Фінансова 
грамотність та 
захист прав 
споживачів 
фінансових послуг 

отримано 
учасниками 
призи за 
участь 

8.  СТУДЕНТСЬКА ЛІГА VII 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
БІЗНЕС-ТУРНІРУ 
«СТРАТЕГІЯ ФІРМИ 
2020» 

Київ, 21.02-
10.04.2020 

Бершадська Ю. Успішно пройшла 
курс 
інтерактивного 
навчання 
підприємництва за 
допомогою бізнес-
симулятора ViAL+ 
обсягом 20 годин 
(0,66 кредиту 
ECTS) 

півфіналіст 
турніру 
«Стратегія 
фірми 2020» 

№ 
з/п 

Олімпіади 
Спеціальність/напрям 

підготовки, дисципліна 
Дата  Місце проведення П.І. учасника Відзнаки, 

зайняте місце 



 

 

2. Третяк Н.М., Бондар Ж.  Використання цифрових технологій в управлінні фінансуванням інвестиційної 
діяльності. Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,51 

3. Маренич А.І., Ткаченко Ю.П. Управлінські аспекти запобігання мобінгу у трудових колективах. 
Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,63 

4. Нагайчук Н.Г., Кабенгеле Г.Т., Лимарь Н.О. Цифровізація бізнесу як чинник підвищення 
конкурентоспроможності страховика. Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,5 

5. Чепелюк Г.М., Лозоватий Б.М. Інвестиції у контексті їх впливу на інвестиційну безпеку країни 
Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,5 

6. Костогриз В.Г., Ткаченко А. Розвиток електронних платіжних засобів в контексті стимулювання обсягів 
безготівкових платежів. Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,5 

7. Гончаренко О., Шинкаренко О., Троян Я. Економічна сутність та класифікація фінансових активів/ 
Фінансовий простір. 2020 №4 (40) (Index Copernicus) 

0,5 

Тези доповідей 
За результатами участі у міжнародних заходах 
Закордон 

1.   
Україна 
1. Ткаченко Д., Поліщук І. Фіскальна ефективність стягнення податку на доходи фізичних осіб в 

Україні та порівняння з країнами Євросоюзу. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, 
контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: матеріали V 
Міжнародної студентської інтернет-конференції. (Національний політехнічний університет 
України, м. Львів, 23-24 березня 2020 р). 125 с. С. 110-113. (0,125 д.а.) 

0,125 

2. Наталич І. Г. Внутрішньогосподарський контроль як елемент системи бухгалтерського обліку / 
Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції (Полтава, 7 травня 2020 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 
59-61. 

0,1 

3.  Колісник А.С., Братко Я.Є., Заєленчець О.С. Захист прав громадян у всесвітній мережі. 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна 
академія НАУ, 2020. 472 с. С. 89-91. 

0,15 

4. Колісник А.С., Білоус І.М., Могила І.В. Розмежування аспектів приватного і публічного права. 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна 
академія НАУ, 2020.  

0,18 

5. Колісник А.С., Вдовіченко Р.В., Кравець І.П. Ефективність законодавства та захист прав людини у 
контексті європейських цінностей. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової 
інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 
2020 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2020. 472 с. С. 252-254. 

0,16 

6. Колісник А.С., Келеман С.І. Правове забезпечення майна подружжя. Модернізація вітчизняної 
правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 
2020. 472 с. С. 92-95. 

0,2 

7. Колісник А.С., Заварикіна Н.Е. Особливості досудового врегулювання господарських спорів. 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна 
академія НАУ, 2020. 472 с. С. 392-396. 

0,2 

8. Брайченко С.М., Грошева О.А., Добролежа І.О. Забезпечення прав людини у правоохоронній 
діяльності. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). 
Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2020. С. 35-38. 

0,18 

9. Брайченко С.М., Рімаві Д.С., Чіжикова С.Е. Обставини що виключають кримінальну 
відповідальність. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). 
Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2020. 472 с. 

0,18 

10. Фоменко В.М., Компанієць В.О. Сучасний стан механізму захисту прав людини в Україні. 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна 
академія НАУ, 2020.  

0,18 

11. Фоменко В.М., Веремієнко Р.Т., Рубан М.В. Право соціального забезпечення, як одна із основ 
захисту громадян в державі. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової 
інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 
2020 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 2020.  

0,17 



 

 

12. Фоменко В.М., Безугла О.О. Правовий статус особи з інвалідністю. Модернізація вітчизняної 
правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.). Кропивницький, Льотна академія НАУ, 
2020.  

0,2 
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55. Беседа Г.Р. Основні політико-правові ідеї марксизму та їх актуальність в умовах сьогодення // 
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 травня 2020 р.). 
Черкаси: ЧНУ, 2020.  

0,3 

56. Байдаченко М.М. Протидія домашньому насильству та правовий захист його жертв. Актуальні 
проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 21 травня 2020 р.). Черкаси: 
ЧНУ, 2020.  

0,4 

57. Курочка С.О. Методичні підходи щодо оцінки ефективності використання цифрових технологій в 
управлінні підприємством // Переспективи розвитку управлінських систему соціальній та 
економічній  сферах України: теорія і практика: матеріали IV  Всеукраїнської студентської науково-
практичної інтернет-конференції 24 листопада 2020р. – Київ : Київський університет імени Бориса 
Грінченка, 2020 . 

0,1 

58. Кузьменко А.В. Цифрові технології в процесі управління діяльністю підприємства // Переспективи 
розвитку управлінських систему соціальній та економічній  сферах України: теорія і практика: 
матеріали IV  Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції 24 листопада 
2020р. – Київ : Київський університет імени Бориса Грінченка, 2020 . 

0,1 

59. Довгань Л. В. Необанкінг на вітчизняному ринку банківських послуг / Л. В. Довгань // Матеріали ІV 
Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку 
управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 24 листопада 
2020 р. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

0,21 

60. Ткаченко А. Ю. Сучасні заходи відновлення ринку іпотечного кредитування в Україні / А. Ю. 
Ткаченко // Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції 
«Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і 
практика», 24 листопада 2020 р. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

0,21 

Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами (у співавторстві / 
самостійних).  

Проведені студентські наукові конференції на базі університету; 
Назва конференції Статус 

конференції 
(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Загальна 
кількість 
учасників 

Кількість 
учасників 
від інших 

ВНЗ 

Кількість 
закордонних 

учасників, країни 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 

Підсумкова 
науково-практична 
конференція 

19 12 - 



 

 

2019/2020 н.р. зі спеціалізації 
«Фінансова безпека» 
 
м. Черкаси, 23 квітня 2020 р., 
ЧННІ ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 
Фінансово-кредитна система 
України в умовах інтеграційних і 
глобалізаційних процесів 
 
м. Черкаси, 23 квітня 2020 р., 
ЧННІ ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
студентів та 
аспірантів 

39 - - 

 
Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах і програмах (конференціях, 
конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах тощо). 

Назва заходу, програми Країна Кількість залучених 
студентів 

Результат 
участі 

Міжнародна науково-практична конференція 
«IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: 
ASPETTI FONDAMENTALI E APPLICATI», 26 
червня 2020 р. Верона, Італія: ITA. 2020. 

Італія 1 публ. тез 
доповіді 

 
Участь студентів у конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви 
конференцій); 
№ 
з/п 

Назва конференції, дата та місце проведення Кількість 
доповідей 

1.  V міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і 
оподаткування в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів» (Національний лісотехнічний 
університет України, м. Львів, 23-24 березня 2020 р.) 

1 

2.  ХІІ Студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки 
України: Погляд молоді» (Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси,  9-10 квітня 2020 р.) 

1 

3.  Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в 
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, Черкаський навчально-науковий 
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 23 квітня 2020 року) 

32 

4.  Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Гуманітарний дискурс суспільних 
проблем: минуле, сучасне, майбутнє» (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси, 
23 квітня 2020 р.) 

1 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і 
права» (ЦФЕНД, м. Полтава, 7 травня 2020 р.) 

1 

6.  Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти 
«Травневі правові читання» (Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля ДСНС 
України, м. Черкаси, 07 травня 2020 р.) 

17 

7.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного 
механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки»(Львівський національний аграрний 
університет, м. Дубляни, 20 травня 2020 р.) 

2 

8.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування 
громадянського суспільства та становлення правової держави» (ЧНУ, м. Черкаси, 21 травня 2020 
р.) 

3 

9.  Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в 
умовах світової інтеграції» (Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, 27-28 травня 2020 р.) 

18 

10.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки» (Міжнародний 
центр науки і досліджень, м. Київ, 5-6 червня 2020 р.) 

1 

11.  Міжнародна студентська наукова конференція «Наукові досягнення молоді: особливості та 4 



 

 

перспективи» (Молодіжна наукова ліга, м. Тернопіль, 19 червня 2020 р.) 

12.  Міжнародна науково-практична конференці «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, 
фінансів і права» (ЦФЕНД, Полтава, 7 жовтня 2020 р.) 

1 

13.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю Університету «Розвиток 
фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи» (Національний університет 
імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.)  

1 

14.  Міжнародна наукова конференція «Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація 
досліджень» (МЦНД, м. Одеса, 23 жовтня 2020 р.) 

1 

15.  Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, 
фінансів та права» (ЦФЕНД, м. Полтава, 10 листопада 2020 р.) 

1 

16.  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 
економіки, фінансів, обліку та права» (ЦФЕНД, м. Полтава, 14 лист. 2020 р.) 

1 

17.  Міжнародна науково-практична конференці «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, 
фінансів і права» (ЦФЕНД, Полтава, 16 листопада 2020 р.)  

1 

18.  XIV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, Черкаський навчально-науковий інститут 
Університету банківської справи, 19 листопада 2020 р.) 

44 

19.  IV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Переспективи розвитку 
управлінських систему соціальній та економічній  сферах України: теорія і практика» (Київський 
університет імени Бориса Грінченка, м. Київ, 24 листопада 2020 р.)  

4 

20.  Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичне та практичне застосування 
результатів сучасної науки» (Молодіжна наукова ліга, м. Запоріжжя, 27 листопада 2020 р.) 

1 

21.  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна 
парадигма в умовах сталого розвитку» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 10 грудня 2020 р.) 

1 

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
Форма заохочення Прізвище, ініціали, курс 

Стипендії 
Президента України Рак Ю.В., 2-й курс магістратури 
Верховної Ради України  
Кабінету Міністрів України  
Інших установ і фондів 
 – академічна стипендія імені М. С. Грушевського 
– академічна стипендія імені Вадима Гетьмана 

 
Сула О.Ю., 2-й курс магістратури 

Пилипенко В.О., 2-й курс магістратури 
Іменні премії 

  
 

 8. Робота із замовниками, діяльність об’єктів інноваційної інфраструктури (наукові 
лабораторії, центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори тощо) (зазначити об’єкти 
інноваційної інфраструктури, створені науковим підрозділом (інститутом, кафедрою), 
стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 
 9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 
характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 
співробітництва, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 
рядків). 
 Детальні відомості щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами (окремо 
по кожній країні) викласти за формою (згрупувати за науковими напрямами, за якими 



 

 

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

Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, термін 
його дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
Суспільні науки 

     
Технічні науки 

     
 
 10. Інформація про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що 
здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та 
національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, 
проведені заходи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та 
аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання 
зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним 
обладнанням). 
 
 11. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення 
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) 
(напрям роботи, короткий опис заходів та їх результатів тощо). 
 
 12. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 
наукових видавництв світу, про проведення конференцій на базі Університету (0,5 стор. 
про кожну конференцію). 

Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в Інституті, пропонуючи ресурси для отримання знань, 
інформації на основі  відкритості та доступності інформації, оперативності та комфортності. На першому місці 
діяльності бібліотеки є користувачі – викладачі, студенти, науковці, - та їх інформаційні потреби. Головне 
завдання – забезпечення доступу до інформаційних ресурсів не тільки в традиційному друкованому, а й в 
електронному вигляді та основне джерело задоволення інформаційних потреб користувачів. Загальний фонд 
бібліотеки складає 70566 примірників друкованих та електронних видань. У бібліотечному фонді книги складають 
57513 (81,7 %), періодичні видання – 14,5 %, електронні видання – 1,9 %, неопубліковані документи (брошури, 
автореферати дисертацій – 1087 примірників) – 1,9 % від загального обсягу бібліотечного фонду. Частка наукових 
та навчальних видань – 48060 примірників (68,1 %). 

Інформаційне забезпечення наукової роботи та навчального процесу періодичними виданнями: в 2020 році 
бібліотека отримує 8 назв фахових видань (паперовий варіант) та 110 назв електронних фахових журналів у 
відкритому доступі (назва журналу та його електронна адреса розміщена на Web-сторінці бібліотеки «Електронні 
фахові видання з повнотекстовим доступом в Інтернет»)  

Пріоритетною складовою єдиного інформаційного середовища Інституту, до якого користувачі мають 
цілодобовий доступ є повна інформація про ресурси бібліотеки через систему Електронного каталогу – 
найголовнішої БД, що відображає книжковий фонд та фонд періодичних видань. Поповнення баз даних 
електронного каталогу бібліографічними записами становить – 14788 бібліографічних записів книг та 77470 
бібліографічних записів періодичних видань. 

Одним з напрямків поповнення загального бібліотечного фонду є активне наповнення Інституційного 
репозитарію «Університет банківської справи» eUBIR з наданням  відкритого доступу до його матеріалів. Для 
поширення наукових публікацій у відкритому доступі, розширення аудиторії користувачів розроблено шаблон 
форми для метаданих  кваліфікаційних ( магістерських) робіт для Інституційного репозитарію починаючи з 
2020/2021 навчального року. Статистика завантажень: репозитарій налічує 620 електронних версій наукових 
публікацій науково-педагогічних працівників Черкаського інституту та 9 збірників науково-практичних 
конференцій Інституту, 



 

 

а саме: 
• наукові статті  – 556 
• тези доповідей – 16 
• монографії та розділи монографій – 6 
• підручники та навчальні посібники – 13 
• автореферати та дисертації – 20 
• загальні збірники наукових праць університету – 9 
Авторів – 90 
Засобами інформаційної і рекламної діяльності бібліотека активно підтримує рух Відкритого Доступу до 

Знань, в рамках якого надається доступ до наукових електронних ресурсів наукометричною реферативною БД 
SCOPUS та Web of Science. 

Науково-педагогічні працівники та студенти Інституту мають можливість користуватись такою послугою 
бібліотеки, як визначення індексів за таблицями УДК і JEL. Протягом року для наукових робіт за запитами 
користувачів було заіндексовано 56 документів. 

Бібліотекою надавались бібліографічні консультації та довідки із використанням повнотекстових ресурсів. 
Кількість наданих довідок – 20. 

Бібліотека працює над систематизацією документів за Універсальною десятковою класифікацією. 
Рекласифікація книжкового фонду становить 75 %.  

 
23 квітня 2020 р. 
Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціалізації «Фінансова безпека» 
Взяли участь 19 здобувачів вищої освіти з 12 закладів вищої освіти, 16 робіт яких рекомендовані до участі в ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека».  
Інформація розміщена на сайті Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 
https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/. 
 
23 квітня 2020 р. 
XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 
У конференції взяли участь 39 здобувачів вищої освіти Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 
За результатами Конференції підготовлено та видано збірник тез доповідей (4,25 д.а.) 
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-
2020/. 
 
19 листопада 2020 р. 
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 
фінансових ринків» 
У роботі конференції взяли участь 139 науковців і представників фінансових та інших установ, а також аспіранти, 
докторанти і здобувачі вищої освіти, які представили провідні наукові школи України - Київську, Полтавську, 
Львівську, Луганську, Тернопільську, Вінницьку та Черкаську області, а також зарубіжжя – Польща, Латвія, 
Білорусь, Казахстан, Узбекистан. 
Результати наукових досліджень презентували представники 19 вищих навчальних закладів України та закордону, 
зокрема: Investment and Insurance Poznan University of Technology, Poland; Riga Stradiņš University; Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахстан; Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза; Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан; Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», Республика Беларусь; 
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Беларусь; Белорусский государственный 
экономический университет; Полоцкий государственый университет, Республика Беларусь; Київський 
національний університет імені Т. Шевченка; Державний науково-дослідний інститут інформатизації та 
моделювання економіки; ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Львівський національний 
університет імені Івана Франка; ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Донецький 
національний університет імені Василя Стуса; Західноукраїнський національний університет Університет 
банківської справи та Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи;. 

У рамках конференції on-line проведено панельну дискусію на тему «Банківські системи країн світу: 
забезпечення стійкого розвитку, модернізація інфраструктури, фінансові технології та цифрові рішення» з 
обговоренням питань: 1. Політика, механізми та інструменти реагування урядів і регуляторів банківських систем 
країн світу на соціально-економічні виклики світової пандемії. 2. Ініціативи забезпечення стійкості та модернізації 
банківської інфраструктури для підвищення фінансової стабільності. 3. Фінансові технології і цифрові рішення для 



 

 

поглиблення фінансової інклюзії та безпеки в умовах нових викликів і загроз. 4. Кримінально-процесуальні 
аспекти фінансових і кіберзлочинів. 
За результатами Конференції підготовлено та видано збірник матеріалів (12,5 д.а.) https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-
bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2020/. 
 
Грудень 2020 р. 
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for 
youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» 
До участі в конкурсі було подано 23 наукові роботи, підготовлені здобувачами вищої освіти та школярами. 
Інформація щодо конкурсу за посиланням https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/ 
 

13. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконують на кафедрах у межах 
робочого часу викладачів (зазначити тему, реєстраційний номер (за наявності), наукового 
керівника, науковий результат, його значимість – до 40 рядків) (згрупувати за науковими 
напрямами, за якими атестується Університет банківської справи, а саме: «Суспільні 
науки»  та «Технічні науки»). 
 
Суспільні науки 

1. Назва роботи: Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 
інституційний та обліковий аспекти (№ ДР 0118U001042) 

Науковий керівник: М. Е. Хуторна 
Обсяг фінансування за повний період: - (ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів) 
Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 

- вперше на основі теорій дисбалансів та економічних потенціалів розроблено методичний підхід до оцінки 
ФС КУ, який дозволяє виявляти ознаки суттєвих внутрішніх загроз на трьох стадіях їх формування, а саме: 
зародження, прояву та наслідків накопичення внутрішніх дисбалансів. Використання цього підходу дає 
можливість завчасно виявити «слабкі місця» у діяльності кредитних установ, які здатні суттєво знизити 
внутрішній потенціал забезпечення фінансової стабільності кредитними інституціями, ураховуючи 
причинно-наслідкові залежності між фінансовими та нефінансовими внутрішніми дисбалансами; 

- удосконалено підхід до комплексної оцінки ефективності функціонування СЗФСКУ, яку, на відміну від 
існуючих, запропоновано здійснювати з позиції як прямих (здійснення самооцінки економічної, 
організаційно-управлінської, інституційної, соціальної ефективності дій суб’єктів за системно-
функціональним підходом), так і опосередкованих результатів (діагностика дієвості функціонування 
СЗФСКУ з огляду на рівень задоволення системою ціннісних орієнтирів широкого кола стейкхолдерів на 
основі використання аксіологічного підходу та теорії зацікавлених сторін) функціонування досліджуваної 
системи;  

- набув подальшого розвитку підхід до обґрунтування абсолютного, високого, задовільного та низького 
рівнів фінансової стабільності кредитних установ, який, на відміну від існуючих, систематизує їх ознаки у 
розрізі підсистем функціональної моделі кредитних установ. Це дозволяє розвивати диференційований 
підхід до вибору інструментів забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на основі 
функціонального підходу; 

- набула подальшого розвитку інституційно-функціональна модель взаємодії суб’єктів забезпечення ФС КУ, 
яка передбачає інституційне відокремлення функції нагляду за діяльністю кредитних установ з 
функціоналу центрального банку. Це дозволить оптимізувати розподіл функціональних повноважень між 
суб’єктами забезпечення ФС КУ. 

Загалом, за звітний період виконання науково-дослідної роботи протягом січня-грудня 2020 р. виконавцями 
науково-дослідної роботи взято участь у написанні 1-єї зарубіжної колективної монографії, виданої у видавництві 
Польщі; опубліковано 10 наукових статей, з них 2 опубліковано у наукових виданнях, що індексуються в науково-
метричній базі Scopus, 1 – у зарубіжних наукових виданнях, 8 - у виданнях, що індексуються  в базі Copernicus, 
інші – у фахових вітчизняних виданнях; взято участь у 18 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, у тому числі, із залученням магістрантів та аспірантів; успішно захищено 6 кваліфікаційних 
магістерських робіт. 
 
Суспільні науки. Технічні науки 

2. Назва роботи: Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (ДР № 
0117U003836) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 
Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 
Зміст виконаної роботи:  

за напрямом – «Суспільні науки»: 



 

 

розкрито об’єктні основи, сутнісні характеристики та категоріальні особливості поняття «цифрова економіка»; 
узагальнено концептуальні підходи щодо формування цифрової економіки в розвинутих країнах світу; доведено 
особливості формування цифрової економіки у взаємозалежності та взаємозв’язку з прискоренням розвитку 
глобалізаційних процесів, формуванням глобального цифрового простору та постіндустріального суспільства; 
охарактеризовано загальну інфраструктуру, визначено складові інфраструктури цифрової економіки; 

за напрямом – «Технічні науки»: 
обгрунтовано перелік ключових технологій, що складають базис цифрової економіки, надано їх 

характеристику; виявлено передумови та систематизовано чинники Індустрії 4.0 і цифрових трансформацій 
реального сектору економіки. 

Підготовлено: 19 статей і 30 тез доповідей (у т.ч. 1 – Scopus, 5 – Web of Science), 3 роботи до участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 18 магістерських кваліфікаційних роботи, 30 тез 
доповідей здобувачів вищої освіти. 

Впроваджено в освітній процес: довідки про впровадження результатів у рамках виконання магістерських 
кваліфікаційних робіт (3). 
 
Суспільні науки 

3. Назва роботи: Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банків на 
ринку похідних фінансових інструментів (№ ДР 0117U003837) 

Науковий керівник: Н.М. Пантєлєєва 
Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 
Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
удосконалено: 
 теоретико-методологічні аспекти ризиків банків в контексті управління діяльністю банків на ринку похідних 

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

вирішенні завдань формування напрямків досліджень імплементації строкових інструментів у системі 
управління банківськими ризиками, що проявляються в істотних змінних амплітуди динаміки валютних ризиків 
на касовому ринку, зростаючих ризиків кредитних портфелів банків, а відтак, трендів та негативних значень 
макроекономічного характеру;  

 поняття «ринок похідних фінансових інструментів» із застосуванням системного та синергетичного підходів, 
під яким пропонується розуміти процес підтримання ринком стану динамічної рівноваги, який знаходиться під 
впливом ендогенних і екзогенних факторів, що дозволяє забезпечити виконання його функцій на основі 
зворотного зв’язку між фінансовим та реальним сектором; 

 методичні положення щодо визначення  впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкий банків в системі 
управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів; 

 науково-методичні засади щодо ідентифікації ризику в умовах використання складних конструкцій фінансових 
інструментів строкового характеру в системі хеджування ризиків, а також висвітлено напрямки формування 
банківської справи на основі фінансових інновацій.  

набули подальшого розвитку: 
 поняття «хеджування»  запропоновано розглядати в контексті  дослідження, як управління ризиками, що 

базується на цілісній системі взаємодій відкритої  балансової та позабалансової позицій економічно пов’язаних 
з ризиковим активом, що враховує вартість під ризиком в основі формалізації контрактними зобов’язаннями 
часових та цінових параметрів реалізації базового активу в майбутньому. 

 визначення поняття «похідні фінансові інструменти», під якими запропоновано розуміти фінансові інструменти 
строкового ринку, що поєднують наступні ознаки: виступають домінантною формою фіктивного капіталу; 
можуть бути використані як складові або самостійні продукти фінансового інжинірингу; вартість яких 
походить від вартості базових активів, що лежать в їх основі; розрахунки за якими можуть здійснюватися на 
певних умовах в майбутньому; призначені для трансформації і передачі ризиків як інструменти хеджування та 
спекуляції. На відміну від існуючих, наведене визначення поєднує структурно-функціональні ознаки похідних 
фінансових інструментів у часовому, вартісному, рольовому та структурному розрізах, й дозволяє обґрунтувати 
їх дуалістичну природу (як інструментів управління та генерації ризиків). 
 

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

0118U004231) 
Науковий керівник: С.М. Брайченко 
Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 
Наукова новизна отриманих результатів: 

- набули  подальшого розвитку теоретичні засади та практичні рекомендації вирішення проблематики 
розвитку вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції;  

- узагальнено та систематизовано сутність понять правової системи та європейських інтеграцій;  
- визначено низку механізмів, що здійснюють вплив на ефективність процесу інтеграції;  



 

 

- досліджено соціальні, правові та політичні ризики, які можуть спричинити загрозу невиконання 
зобов’язань, взятих Україною перед ЄС;  

- досліджено діяльність органів державної влади та недержавних структур та визначено напрямки 
вдосконалення їх діяльності;  

- розроблено практичні рекомендації щодо переходу національної правової системи до стандартів 
громадянського суспільства. 
За результатами проведеного дослідження підготовлено та опубліковано 18 наукових статей (в т.ч. 5  WoS), 40 
публікацій у збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференціях. У рамках виконання наукового 
дослідження підготовлено понад 103 тез доповідей здобувачами вищої освіти для участі в всеукраїнських та 
міжнародних конференціях, а також 15 робіт для участі у конкурсах науково-пошукових робіт. 
 
Суспільні науки 

5. Назва роботи: Фінансовий механізм екологічно безпечного  підприємництва (№ ДР 0120U100831) 
Науковий керівник: Чепелюк Г.М. 
Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 
Основні результати проведеного дослідження: 

- систематизовано міжнародні угоди природокористування та соціальної безпеки; 
- узагальнено теоретико-методичні засади формування механізмів реалізації економічної діяльності у 

сфері природокористування та соціальної безпеки; 
- обґрунтовано місце екології в системі чинників соціальної безпеки у контексті міжнародних угод; 
- проаналізовано потенціал законодавчої та нормативної бази та їх ефективність при стимулюванні 

розвитку екологічного підприємництва та обгрунтовано організаційно-управлінські умови його розвитку в Україні; 
- уточнено теоретичний базис;  
- визначено роль і місце фінансового механізму природоохоронної сфери у рамках упровадження 

фінансової політики держави; 
- узагальнено законодавчі засади фінансової складової національної екологічної стратегії. 

Опубліковані 3 статті у наукових фахових виданнях України та 3 публіцкаії у збірниках матеріалів міжнародних 
конференціях. 

 

Суспільні науки 
6. Назва роботи: Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації (№ 

ДР 0120U100840) 
Науковий керівник: Руденко М.В. 
Обсяг фінансування за повний період: ініціативна НДР, яка виконується в межах робочого часу викладачів. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– набули подальшого розвитку напрями дослідження еволюції процесів цифрової трансформації виробництва 
шляхом аналізу існуючих та майбутніх технологічних укладів з метою окреслення ролі та місця цифровізації в 
процесах формування нових засобів виробництва та інструментів управління сучасними підприємствами; 
– набули подальшого розвитку систематизація сукупності класифікаційних підходів до визначення категорії 
«цифровізація» шляхом виділення окремих груп трактувань поняття згідно з технологічним, економічним, 
соціальним, філософським та нормативним напрямами, що дозволило розподілити науковців за окремими 
підходами до розуміння поняття та сформулювати сутність трактування категорії «цифровізація» кожною окремою 
групою; 
- удосконалено сутнісно-змістовне наповнення поняття «цифровізація управління в підприємствах» як 
багатогранний, безперервний та динамічний процес насичення цифровими технологіями всього ланцюга 
управлінських дій, спрямований на високоефективне поєднання засобів і предметів праці, технологій виробництва 
та елементів організаційно-економічної системи підприємства з метою забезпечення його стабільного 
функціонування та реалізації цілей сталого розвитку; 
- удосконалено класифікацію сучасних цифрових технологій, які використовуються сучасними підприємствами, з 
виділенням п’яти блоків: космічні технології; сенсори та датчики; інформаційно-комунікаційні технології; 
штучний інтелект; Інтернет-технології, що дозволило виявити вплив окремих груп технологій на цифрову 
трансформацію виробництва та управління підприємствами. 

Підготовлено: 1 одноосібна монографія, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 4 тези доповідей у 
міжнародних наукових конференціях. 

 

 14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень (придбані наукові прилади та 
обладнання). Крім того, оновити відомості про потреби в унікальних наукових приладах та 
обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою: 

№ 
з/п 

Назва приладу (українською 
мовою та мовою оригіналу) і 

Обґрунтування потреби 
закупівлі приладу в розрізі 

Вартість, 
дол. США 

Вартість, 
тис. грн. 



 

 

його марка, фірма-виробник, 
країна 

наукової тематики або євро 

1 2 3 4 5 
 15. Заключна частина. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та 
координації наукового процесу у закладах вищої освіти і наукових установах, які пропонується 
включити у звіт для подання до департаменту науково-технічного розвитку МОН України, 
основні труднощі та недоліки в роботі закладів вищої освіти та наукових установ при 
провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2020 році. Пропозиції та зауваження 
щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів. 
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