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Діяльність Черкаського інституту здійснювалась за всіма напрямами, 
передбаченими Основними завданнями Університету банківської справи на 2020-
2021 н.р., реалізація яких дозволяє виконувати головні положення Закону України «Про 
вищу освіту». 

До факторів, що визначили діяльність Черкаського інституту в 2020-2021 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; 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 ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ 
 

 Успішно пройдено акредитацію за освітньою програмою 073 «Менеджмент» 
та 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Вперше здійснено атестацію здобувачів шляхом захисту 
кваліфікаційних робіт.  

 Якість контингенту та підготовки фахівців. Нажаль протягом 
останніх п’яти років спостерігається низхідна тенденція за обсягами контингенту  
Черкаського інституту, зокрема він зменшується щорічно в середньому на 29% в 
2019-2020 і 2020-2021 н.р., а починаючи з 2016 по 2019 – в середньому на 15%. 
Станом на 29.06.2021 р. контингент становить 206 осіб, у тому числі 142 – за 
кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного замовлення – 64 особи, 
з них 196 осіб – здобувачі вищої освіти денної форми навчання.  

Показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого 
(магістерського) освітнього рівня показали абсолютну успішність 100%, якісну – 
93,7%, зокрема, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –  92,3%; 071 
«Облік і оподаткування» – 100%, 073 «Менеджмент» -  88,9%, отже загально по 
інституту – 94%. Здобули диплом з відзнакою – 14 (28%) здобувачів. Здобувачі 
другого освітнього рівня (магістр), які навчались за державним замовленням, 
отримали дипломи з відзнакою 100%. 

У 2020/2021 н.р. якісна успішність здобувачів за освітнім рівнем «бакалавр» 
становить 80,29% при 97,37% абсолютної успішності.  

Результати державної атестації здобувачів інституту за спеціальностями: 
071 «Облік і оподаткування» - 60,00%; 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» -  66,67%; 081 «Право»  – 91,67%; 073 «Менеджмент»  – 100%; 121 
«Інженерія програмного забезпечення» – 71,43%.  

Здобувачі першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми здобули дипломи з 
відзнакою 18,75% (12 осіб). Зокрема, 75% здобувачів першого освітнього рівня 
(бакалавр), які навчались за державним замовленням, отримали дипломи з 
відзнакою.  

 Для забезпечення освітнього процесу 2020/2021 н.р. за спеціальностями 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справи та страхування», 
073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
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діючими є 7 освітніх програм і 12 навчальних планів, розроблено 32 робочих 
навчальних планів, адаптованих до сучасних вимог та запитів ринку праці щодо 
нових компетенцій фахівців.  

 В умовах поширенню коронавірусу COVID-19 інститутом вжито заходи для 
забезпечення змішаної форми організації освітнього процесу і забезпечення 
виконання освітніх програм і робочих навчальних планів за допомогою  
використання технологій дистанційного навчання на базі платформи MOODLE.  

Розроблено та оновлено навчально-методичне забезпечення  272 навчальних 
дисциплін, у  тому числі в розрізі кафедр: кафедра фінансів і банківської справи 
81 навчальна дисципліна; кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін – 
48; кафедра обліку і оподаткування  – 43 та кафедра менеджменту та 
інформаційних технологій – 90, в тому числі за спеціальністю 073 Менеджмент – 
55 н.д, спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення – 35.  

Сертифіковано 11 дистанційних курсів: кафедра фінансів, банківської справи – 5; 
кафедра обліку і оподаткування – 1; кафедра права та соціально-гуманітарних 
дисциплін – 2; кафедра менеджменту та інформаційних технологій – 3.  

 Упродовж навчального року в умовах карантину активність на освітній 
платформи MOODLE інститут була традиційно висока. За даними Google 
Analytics на платформі, зокрема упродовж вересень 2020 – червень 2021 р.,  
ініціювалися 5,124 тис. користувачів (середньо 105 користувачів в день), з яких 
нових - 4,810 тис. користувачів і, що здійснили 58,362 тис. сеансів і виконали 
791,474 тис. переглядів сторінок освітньої платформи інституту.  

 Підготовлено 85 робочих програм навчальних дисциплін, 33 методичні 
розробки для виконання курсових робіт, практичних та індивідуальних 
навчально-дослідницьких завдань, організації поточного, і підсумкового 
контролю знань, у тому числі 17 методичних рекомендації для самостійної 
роботи здобувачів; 8 – для курсового та дипломного проектування; 3 – методичні 
розробки для підготовки та захисту професійного бізнес (правничого) кейсу; 
методичні розробки, що містять завдання для практичних занять і рекомендації 
до їх виконання з 4 навчальних дисциплін; 7 – методичних рекомендацій з 
проходження виробничої та переддипломної практик.  

 Проведено 17 гостьових лекцій за актуальною проблематикою в рамках 
навчальних дисциплін, практичних аспектів розвитку підприємств реального 
сектору економіки, фінансово-кредитних і державних установ, зокрема кафедрою 
фінансів та банківської справи організовано та проведено 4, кафедрою права та 
соціально-гуманітарних дисциплін – 8, кафедрою Менеджменту та 
інформаційних технологій – 5. Крім того, фахівцями РМІ проведено курс лекцій з 
навчальної дисципліни «Products management». Кафедрами проведено 12 
навчально-методичних семінари. 

 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 навчаються здобувачі спеціальності 
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121 «Інженерія програмного забезпечення» (онлайн-курси «SQL for Data 
Science») з отриманням сертифікатів.  

 Академічна мобільність у 2020-2021 н.р. не набула активності внаслідок 
поширення каронавірусу країнами світу. Нажаль тільки 2 здобувача 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» були на 
семестровому навчанні в Познанському університету економіки та бізнесу в 
рамках угоди про співпрацю між Університетом банківської справи і Познанським 
університетом економіки та бізнесу (м. Познань, Республіка Польща). 

 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 2020/2021 н.р. продовжують діяти 27 угод з підприємствами 
реального сектору та фінансово-кредитними установами. Здійснюється 
партнерство з ІТ-компаніями щодо проходження на їх базі навчальної і 
виробничої практики здобувачів спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» за дуальною формою. 

 Продовжено роботу щодо розвитку дуальної освіти, зокрема, укладено 8 
двосторонніх договорів з фінансово-кредитними установами та ІТ компаніями: 
ТОВ «КУА «БІДОН ТЕХНОЛОГІЇ»; Черкаська регіональна дирекція ПрАТ 
«Страхова група «ТАС»; ФОП «Пасько О.М.»; Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ВУСО»»; Філія-Черкаське обласне управління АТ 
«Ощадбанк»; ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»; ТОВ «КТД ЧЕРКАСИ»; ТОВ «Аудит 
Консалтинг Центр». Укладено 6 трьохсторонніх договорів про здобуття вищої 
освіти за дуальною формою навчання. За результатами дуальної освіти маємо 3 
випадки продовження роботи після закінчення навчання, а саме заключення  
безстрокових трудових угод. 

 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. Юридична 
клініка «ЮРКОНСАЛТ» забезпечує практичну підготовку здобувачів, спрямовує 
їх увагу на оволодіння практичними аспектами юридичної професії та сприяє 
розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних 
проблем. 

У 2020-2021 н.р. здобувачами під керівництвом викладачів кафедри права і 
соціально-гуманітарних дисциплін було надано 15 правничих консультацій 
(особиста зустріч та в телефонному режимі).  

В рамках Global Money Week 2021 здобувачи-правники надавали безоплатну 
правову допомогу в сфері фінансових відносин, а саме: порядок нарахування 
відсотків за користування кредитом; виплата боргових зобов’язань; 
документальне оформлення споживчого кредиту, порядок оформлення рахунка 
спадкодавця, а також консультації з питань правової фінансової грамотності. 
Діяльність клініки «ЮРКОНСАЛТ» рекламується у місцевих виданнях «Погляд 
часу» та «Уют». 
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 Якість освітнього процесу забезпечує якісний науково-педагогічний 
персонал, збереження та зростання потенціалу якого є питанням постійної уваги 
Черкаського інституту.  

Станом на 01.06.2021 р. освітній процес забезпечували 35 науково-педагогічний 
працівник, з них – 6 докторів наук; 27 – кандидатів наук (табл. 14). Частка 
докторів і кандидатів наук становить 94,3 % від загальної чисельності науково-
педагогічних працівників, яка порівняно з минулим роком зросла (+8,25%).  

Упродовж 2020-2021 н.р. захищено 2 докторські дисертації та отримано дипломи 
наукового ступеня доктора економічних наук. Продовжується робота над 2 
докторськими та 1 кандидатською дисертаціями. Одержано вчене звання 
професора (1 особа) і доцента (1 особа).  

Підвищили кваліфікацію 8 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за 
програмою удосконалення викладання фахових дисциплін, шляхом  
міжнародного науково-педагогічного стажування (4 особи) та стажування без 
відриву від виробництва (4 особи).  

 За результатами самоаналізу якість кадрового складу становить 
97%, а саме: 28,1% НПП мають відповідність 10 – 12 вимогам (проти 8% у 2019-
2020 н.р.) і 62,5% НПП – 5-9 вимог (проти 67% у 2019-2020 н.р.), 6,3% НПП 
відповідають визначеному МОНУ мінімуму 4 вимоги (проти 13% у 2019-2020 н.р.) 
та лише 3% НПП (1 особа) не відповідає вимогам, адже тільки починає 
педагогічну діяльність і є аспірантом  Університету (проти 13% (3 особи) у 2019-
2020 н.р.).   

 Забезпечено виконання плану наукової роботи Черкаського 
інституту та Університету банківської справи. Завершено виконання 3 
науково-дослідних робіт, за якими підготовлено, відповідно до встановленого 
порядку, і передано в УкрЦНТІ заключні звіти. Продовжено виконання 3 науково-
дослідних робіт, за якими здійснено апробацію та впровадження наукових 
результатів. 

 Проведено XIV Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток 
банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з панельною 
дискусією «Політика, механізми та інструменти реагування урядів і регуляторів 
банківських систем країн світу на соціально-економічні виклики світової 
пандемії» (19 листопада 2020), Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізаційних процесів» (квітень 2021). 

 Проведено онлайн науково-практичні дискусії «Потенціал міленіалів для 
цифрового майбутнього банків» (14 травня 2021) та «Фінанси і банківська справа 
в епоху цифрового перезавантаження» (19 травня 2021), приурочені до Дня 
науки та Дня банківського працівника. 

 Проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом «Фінансова безпека» (квітень 2021) відповідно до наказу 
МОН України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» від 
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24.11.2020 р. № 1457. До участі в якому надійшло 40 наукових робіт 
(44 студентів-авторів, 40 наукових керівника) з 23 закладів вищої освіти України. 
Галузева конкурсна комісія визнала переможцями Конкурсу та нагородила 
12 учасників Дипломами І-ІІІ ступенів. Здобувач Черкаського інституту Юлія 
Тригуб отримала Диплом І ступеня (науковий керівник Криниця С.О.).  

 Незважаючи на скорочення чисельності науково-педагогічних працівників на 
18% та, відповідно, зменшення абсолютних показників,  варто підкреслити, 
зростання наукова активності і результативності на одного  НПП.  

Зокрема, наукова публікаційна активність на одного викладача становить 1,8 
проти 1,58 у 2019-2020 н.р. Так, підготовлено та видано 6 монографій, у тому 
числі 1 одноосібна, 1 підручник, 2 збірки матеріалів науково-практичних 
конференцій, опубліковано та подано до друку 63 наукових статей, із них 2 
Scopus і 8 Web of Science проти 6 у 2019-2020 н.р., 7 у закордонних виданнях, 
106 тез доповіді, із них 90 на міжнародних конференціях.  

За напрямом, пов’язаним з дисертаційними дослідженнями, активність на одного 
викладача дорівнює 2 проти 1,26 у 2019-2020 н.р. Зокрема, підготовлено 11 
відгуків на автореферати, здійснено 45 рецензувань підручників і  навчальних 
посібників, наукових статей, програм та навчально-методичних матеріалів, 7 
рецензувань та 8 опонувань дисертацій, отже загалом – 70 видів рецензування 
проти 54 у 2019-2020 н.р.. 

 Підвищилась активність науково-педагогічних працівників у наукових 
заходах, зокрема, показник на одну особу за активністю участі – 3,77  (проти 3,37 
у 2019-2020 н.р.).  

Представники Черкаського інституту брали участь у 45 наукових заходах 
(132 учасника):  25 міжнародних науково-практичних та наукових конференцій і 
форумів (69 учасників), у т.ч. за межами України 8 (14 учасників);  
5 всеукраїнських науково-практичних та наукових конференцій і форумів (13 
учасників); 15 семінарів, круглих столів (50 учасників).  

 Переможцями у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
стали 8 здобувачів:  

1) зі спеціалізації «Фінансова безпека» Диплом І ступеня – Юлія Тригуб 
(науковий керівник Криниця С.О.),  

2) зі спеціалізації «Страхування» Дипломом ІІ ступеня – Григорій Кабенгеле і 

Нікіта Лимарь (науковий керівник Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент),  

3) зі спеціалізації «Фінанси і кредит» Дипломом ІІ ступеня - Юлія Ткаченко 
(науковий керівник Хуторна М. Е., д.е.н., доцент),  

4) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом ІІІ ступеня - 
Захар Шульга (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор),  

5) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» Диплом ІІІ ступеня - Світлана 
Романчук (науковий керівник Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент),  



 8 

6) зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» 
Диплом ІІІ ступеня - Жанна Бондар (науковий керівник Третяк Н.М., к.е.н., 
доцент),  

7) зі спеціалізації «Банківська справа» Диплом ІІІ ступеня - Аліна Ткаченко, 
(науковий керівник Костогриз В.Г., к.е.н., доцент). 

 Одержано Диплом ІІ ступеня і цінний подарунок у VIII Міжнародному 
конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: 
історія, сучасність і перспективи розвитку», який проводився Київським 
національним економічним університетом ім. В. Гетьмана – Жанна  Бондар 
(науковий керівник Пантєлєєва  Н.М., д.е.н., професор). 

 Науково-дослідна робота здобувачів. Здобувачі (43 особи) брали участь у 
виконанні 5 НДР кафедр інституту, 176 – у  39 науковому заході, із них у 
18 міжнародних конференціях, 7 – всеукраїнських науково-практичних та 
науково-теоретичних конференцій, семінарах і круглих столах, 14 – конкурсах. 
Результатом науково-дослідної роботи здобувачів стали 9 дипломів на конкурсах 
студентських наукових робіт, у тому числі 1 на міжнародному конкурсі,  10 
наукових статей, 139 тез доповідей. Наукова активність на 1 здобувача 
становить 0,85 проти 0,65 у 2019-2020 н.р.. 

 Забезпечено вихід чергових номерів за 2020 і 2021 роки міжнародного 
електронного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», які розміщено 
на офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/). Журнал включено до 
групи Б, а також до наукометричної бази Index Copernicus  (ICV 2019: 80.51). 
Оновлено склад редакційної колегії та розширено інформацію стосовно політики 
журналу, процедури рецензування, умов підготовки публікації тощо.  

 Постійно здійснюється наповнення наукового репозитарію, який вже налічує 
721 наукових публікацій, зокрема: монографій, розділів монографій – 16, 
підручників, навчальних посібників – 13, наукових статей – 612, тез доповідей – 
49, автореферати дисертацій, дисертації – 21. 

 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 та Черкаської області. До 
відзначення Дня ощадності та «Global money week 2021» проведено 
профорієнтаційний диспут, змагання на платформі Kahoot!,  конкурс відеоробіт. 
Заходами охоплено майже 400 осіб. Здійснювалось консультування підготовки 
наукової роботи «Діджиталізація малого бізнесу України» до Малої академії наук 
України. Учнівська молодь була залучена до науково-практичної онлайн дискусії 
«Потенціал міленіалів для цифрового майбутнього банків», приурочена до Дня 
науки та Дня банківського працівника. 

 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 заходи для 
забезпечення пожежної безпеки інституту. 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
https://kahoot.com/
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 Постійно здійснювалось оперативне висвітлення всіх подій інституту на web-
сторінці та на сторінці у Facebook Черкаського інституту. 

 

ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
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 Університету 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 

 
Згідно Ст.33 п.8 Закону України «Про вищу освіту» територіально відокремленим 

структурним підрозділам, яким є Черкаський інститут,  не надаються місця державного 
замовлення для підготовки фахівців на другому (магістерському) та наступних рівнях 
вищої освіти, а також із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 
кілометрів від нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що 
здійснює підготовку за такою самою спеціальністю.  

У 2020 р. за результатами вступної кампанії до Черкаського інституту на денну 
форму навчання за контрактом зараховано: освітній ступень «бакалавр» - 31,  бакалавр 
(молодший спеціаліст) – 2, освітній ступень «магістр» - 14 осіб. На заочну форму 
навчання:  бакалавр (молодший спеціаліст) – 3, освітній ступень «магістр» - 7 осіб. 
Таким чином зараховано 47 осіб на денну та 10 осіб на заочну форми навчання.  

Середнє значення результатів ЗНО становило 151,55  балів, середнє значення 
балу документів про повну загальну середню освіту – 8,1, зараховано на перший 
(бакалаврський) рівень денної форми навчання на основі ОКР молодший спеціаліст – 6 
осіб, у т. ч. 6 за кошти фізичних осіб. 
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Спостерігаємо нестабільну тенденцію, адже середнє значення результатів ЗНО 
становили 165 балів  та 148 балів у 2019-2020 н.р. і 2018/2019 н.р. відповідно. Така ж 
ситуація із середнім значенням балу документів про повну загальну середню освіту – 
7,8 і 9,1 в 2019/2020 н.р. і 2018/2019 н.р. відповідно. 

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

ТАБЛИЦЯ 2 
Контингент студентів Черкаського інституту 

Університету 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
9

/ 
2
0

2
0

 

2
0
2
0

/ 
2
0

2
1

 

+
/-

 

2
0
1
9

/ 
2
0

2
0

 

2
0
2
0

/ 
2
0

2
1

 

+
/-

 

2
0
1
9

/ 
2
0

2
0

 

2
0
2
0

/ 
2
0

2
1

 

+
/-

 

денна 347 246 - 101 169 141 -28 178 105 -73 

заочна 51 12 - 39 37 10 - 27  14 2 - 12 

Всього 398 258 - 140 206 151 -55 192 107 -85 

 

Станом на 29.06.2021 року освітньою діяльністю в Інституті охоплено 206 осіб 
(142 – за кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного замовлення – 64), з 
них 196 осіб – 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 станом на 

 29.06.2018 29.06.2019 29.06.2020 29.06.2021 

Денна 440 358 263 196 

Заочна, екстернатна 36 48 12 10 

Всього 476 406 275 206 
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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 

Станом на 
29.06.2021 

денна заочна денна денна денна заочна денна заочна 

Перший 
(бакалаврський) 

367 7 273 9 215 7 181 3 

Другий 
(магістерський) 

73 29 85 39 48 5 15 7 

Всього 440 36 358 48 263 12 196 10 
 

 
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 

станом 
на 

29.06.2021 
Фінанси, банківська 
справа та страхування  

285 230 117 69 

Облік і оподаткування 102 83 57 34 

Менеджмент 17 25 38 38 

Право 68 51 37 32 

Інженерія програмного 
забезпечення 

4 17 26 33 

Всього 476 406 275 206 

 
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
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

2
0

/2
0

2
1
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

2
0

/2
0

2
1
 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

2
0

2
0

/2
0

2
1
 

2
0

1
8

/2
0

1
9
 

2
0

1
9

/2
0

2
0
 

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

86,9 93 92,3 97,2 100 - 100 100 100 100 100 - 

Спеціальність «Облік та оподаткування» 

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

Спеціальність «Менеджмент» 

100 81,8 88,9 - - - 100 100 100 - - - 

90,1 82,7 93,7 98,6 90 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Атестаційні комісії в 2020/2021 н.р. очолювали провідні вітчизняні науковці та 
фахівці фінансово-кредитних установ і підприємств, згідно наказів №21-од від 
03.12.2020, №07-од від 05.05.2021: Холодна Л.В., начальник відділу персоналу 
Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області; 
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Оніщенко В.В. – к.е.н., начальник Філії - обласного управління АТ «Ощадбанк», м. 
Черкаси; Бразілій Н.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і оподаткування 
Черкаського державного технологічного університету; Джолос С.В. – к.ю.н., доц., доцент 
кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького; Зачосова Н.В. – д.е.н., професор Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького; Катаєва Є.Ю. – к.е.н., доц., доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного 
технологічного університету. 

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» -  92,3%; 071 «Облік і оподаткування» 
- 100%, 073 «Менеджмент» -  88,9%, отже загально по інституту – 94%.  

Здобули диплом з відзнакою – 14 (28%) здобувачів (табл.7, рис. 1). 

 

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
7
/2

0
1
8
 

2
0
1
8
/2

0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
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0
/2

0
2
1
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0
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0
1
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2
0
1
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0
1
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0
1
9
/2

0
2
0
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0
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/2

0
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1
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0
1
7
/2

0
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8
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0
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0
1
9
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
2
0
/2

0
2
1
 

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
2
0
/2

0
2
1
 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

10 11 3 4 - - - - 18 12 11 9 1 - 4 - 

Облік та оподаткування 4 6 4 3 - - - - 6 4 1 4 1 - 1 - 

Менеджмент - - - 1 - - - - 5 2 3 1 - - - - 

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

Інженерія програмного 
забезпечення 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Всього 24 21 10 12 - - - - 29 18 15 14 2 - 5  

 

 
Рис. 1 Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти  
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У 2020/2021 н.р. якісна успішність здобувачів за освітнім рівнем «бакалавр» 
становить 80,29% при 97,37% абсолютної успішності.  

Результати державної атестації здобувачів інституту за спеціальностями: 
071 «Облік і оподаткування» - 60,00% (проти 83,33% попереднього року); 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» -  66,67% (проти 69,84% попереднього року); 
081 «Право»  – 91,67% (проти 90,91% попереднього року); 073 «Менеджмент»  – 100%; 
121 «Інженерія програмного забезпечення» – 71,43%. Здобувачі першого освітнього 
рівня (бакалавр) денної форми становила 100% (64 особи) і здобули дипломи з 
відзнакою 18,75% (12 осіб). Зокрема, 75% 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 100%.  

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 68% працевлаштування випускників 2020/2021 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 
внаслідок поширення пандемії COVID-19. 

 

 

Рис. 2 Результати працевлаштування випускників-магістрів  
 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу Університет 
банківської справи, для забезпечення якості освітнього процесу створено внутрішня 
система моніторингу якості освіти, діяльність якої передбачає  моніторинг якості освіти 
шляхом поточних, проміжних і підсумкових атестацій здобувачів освіти при реалізації 
освітніх програм. 

За результатами моніторингу освітніх програм здійснено їх перегляд і оновлення 
з урахуванням положень прийнятих Стандартів зі спеціальностей за якими 
здійснюється підготовка в Черкаському інституту та з врахуванням рекомендацій 
висловлених членами експертних комісій з акредитації. Оновлено склад груп 
забезпечення спеціальностей у зв’язку з кадровими змінами та вимогами до керівників 
груп забезпечення (гарантів освітніх програм). 

При забезпеченні ефективної реалізації процедур внутрішньої системи 

87 
80 

120 

34 

94 

80 

65 
68 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Кількість осіб %%



 14 

забезпечення якості на рівні інституту особлива роль відводиться завідувачам кафедр 
на яких покладаються обов’язки з:  

– експертизи якості освітніх програм та навчальних планів (аналіз пропозицій 
робочих проектних груп, періодичний  перегляд освітніх програм та навчальних планів); 

– діагностики результатів навчання (організація та проведення вхідного 
оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти; вибіркова перевірка якості поточних 
результатів навчання та рівня залишкових знань студентів); 

– формування пропозицій та рекомендацій щодо підвищення якості результатів 
навчання студентів;  

– забезпечення якості викладацького складу (контроль відповідності НПП 
ліцензійним вимогам, проходження підвищення кваліфікації).  

Дієвим засобом моніторингу якості освіти є проведення ректорських контрольних 
робіт студентів інституту, відповідно до наказу Інституту №17-од від 01.09.2020 «Щодо 
проведення виміру залишкових знань здобувачів вищої освіти Черкаського інституту в 
осінньому семестрі 2020/2021 н.р.». Контрольними замірами знань було охоплено 5 
академічних груп спеціальностей: «Право», «Інженерія програмного забезпечення». 
Загалом, контрольні роботи виконували 32 студента ІІ, ІІІ, ІV курсів Черкаського 
інституту (табл. 8). Результати контрольних вимірювань залишкових знань студентів 
наступні: одержали оцінку «відмінно» – 22 студента (42,3%), оцінку «добре» – 25 
студентів (48,1%), оцінку «задовільно» – 5 студентів (9,6 %). Абсолютна успішність 
становить 100 %, якість – 90,4%.  

 
ТАБЛИЦЯ 8 

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 

2020/2021 н.р. 

5/6 ІІ, ІІІ, ІV 52 52 100 22 42,3 25 48,1 5 9,6 0 0 

 
На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх 

екзаменаційних сесій (табл. 9). 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%. 
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ТАБЛИЦЯ 9 
Успішність за результатами екзаменаційних сесій  

Освітній 
ступінь 

2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р 

форма навчання 

денна  заочна  денна  заочна 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

бакалаври 90,95 45,25 100 42,9 90,7 50 100 100 

магістри 89,85 50,5 84,1 65,4 80 26,7 85,7 28,6 

Середнє  90,4 47,88 92,05 54,15 85,35 38,35 92,85 64,3 

 
Керуючись основними положеннями Кодексу академічної доброчесності 

Університету банківської справи та Положенням про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності Університету банківської справи, в Черкаському інституті 
реалізовано заходи перевірки на плагіат в системі  Unicheck.com бакалаврських і 
магістерських кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників і навчальних 
посібників, статей і тез доповідей, які надходять до редакції наукового журналу 
«Фінансовий простір» та оргкомітетів наукових конференцій, конкурсних наукових робіт. 

Серед учасників освітнього процесу постійно проводиться роз’яснювальна 
робота, а також інформування в бібліотеці та на сайті інституту.  

За високі навчальні результати та наукову активність іменну академічну 
здобувачі вищої освіти отримували стипендії: Президента України – 1, Кабінету 
Міністрів України - 1, імені М.С. Грушевського - 1, імені Вадима Гетьмана - 2, а також 
соціальні стипендії – 19 здобувачів (сироти, позбавлені батьківського піклування, 
внутрішньо переміщені особи, діти учасника бойових дій, інваліди) (табл. 10). 

 
ТАБЛИЦЯ 10 

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. 42 27 

 Академічна стипендія Президента України 1  

 Академічна стипендія імені М.С. 
Грушевського 

1  

 
Академічна стипендія імені Вадима 
Гетьмана 

1 1 

 Кабінету Міністрів України  1 

2. Соціальна 19 18 

Разом 64 47 

 
Упродовж навчального року велика увага приділялася підвищенню якості 

підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок здобувачів.  
Проведено 18 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. 
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Зокрема варто відмітити такі освітні заходи: 
1. Гостьова лекція з дисципліни «Митне та антимонопольне право» за участі 

представника митної служби (16.09.2020 р.) 
2. Практичний семінар на тему «Система виконання покарання та наслідки 

професійної деформації» із запрошенням представників БО «100% ЖИТТЯ 
ЧЕРКАСИ» – Олексія Сорокіна, Стрижова Андрія та Бондаря Івана 
(21.09.2020 р.) 

3. Гостьова лекція з офіцером «поліції діалогу» Катериною Капітоновою на тему 
«Діяльність «поліції діалогу» під час проведення зібрань» (22.09.2020 р.) 

4. Онлайн-зустріч з Мартою Зварич, начальником відділу міжнародних зв’язків 
Університету банківської справи (24.09.2020 р.)  

5. Проведення круглого столу «Досудове розслідування кримінальних проступків 
підрозділами дізнання» із начальником дізнання, спікер - Гусаченко Дмитро 
Володимирович, начальник відділу дізнання ГУНП України в Черкаській області 
(25.09.2021 р.) 

6. Гостьова лекція з представником державної виконавчої служби на тему: «Окремі 
аспекти виконання судових рішень в Україні» (02.10.2020 р.) 

7. Гостьова лекція професора Елієсера Паласіоса, директора з розвитку бізнесу 
однієї з найбільших нафтових компаній США, на тему «Overview of the American 
Stock Market» (08.10.2020 р.) . 

8. Курс лекцій з Проектного менеджменту, проведений досвідченими фахівцями з 
управління проектами, волонтерами Project Management Institute (PMI) (листопад 
2020) 

9. Гостьова лекція Віктора Євпака, керівника ІТ-компанії Ekreative, одного із 
співзасновників громадської спілки «Черкаси ІТ кластер» та проєкту GeekHub, на 
тему «Стратегії та технології менеджменту в умовах цифрових трансформацій та 
інновацій в умовах Lockdown» (17.11.2020 р.) 

10. Гостьова лекція на тему “Правове регулювання страхової діяльності” за участі 
доцента кафедри банківської справи, деканом факультету управління та права, 
к.е.н. Черкаського інституту УБС (22.03.2021 р.) 

11. Гостьова лекція на тему «Організаційно-правові основи страхування в Україні» 
(26.03.2021 р.) 

12. Гостьова лекція з провідним фахівцем з профорієнтації Черкаського міського 
центру зайнятості на тему “Працевлаштування молоді в сучасних умовах” 
(30.03.2021 р.) 

13. Всеукраїнський вебінар «Страхування автотранспортних ризиків», спікер -  
Калініна Галина Михайлівна, заступник директора філії ПАТ «СК «Українська 
страхова група» (7.04.2021 р.). 

14. Гостьова лекція Зайонца Антона Валерійовича, заступника директора ТОВ «Е-
ЧЕК» (м. Київ), на тему "Антикризове управління: актуальні питання та ефективні 
рішення в умовах COVID-19" для здобувачів спеціальностей "Менеджмент", 
"Інженерія програмного забезпечення", "Фінанси, банківська справа та 
страхування" (8.04.2021 р.) 

15. Вебінар Загороднього Олександра Петровича, директора аграрного страхування 
страхової компанії «Країна» на тему “Страхування сільськогосподарської 
продукції” (13.04.2021) 

16. Гостьова лекція Нідзельського Артема Григоровича, заступника керівника 
Регіонального центру ПУМБ в м. Київ на тему "Цифрова трансформація і стійке 
лідерство в цифровому світі" для здобувачів спеціальностей "Фінанси, банківська 
справа та страхування", "Менеджмент", "Інженерія програмного забезпечення", 
«Облік і оподаткування», «Право» (14.04.2021 р.). 

17. Гостьова лекція Черняховського Вячеслава,  Генерального директора Асоціації 
«Страховий бізнес», Голови комісії по страхуванню Українського товариства 
фінансових аналітиків, на тему “Стратегічні напрямки розвитку страхового ринку 
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в період трансформації” (14.04.2021р.) 
18. MEET UP «Програмування мобільних додатків» від ІТ-компанії «АНДЕРСЕН» для 

студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
(28.04.2021 р.) 

 

 
 

К. Капітонова (вересень 2020) Елієсера Паласіоса, директора з розвитку бізнесу однієї 
з найбільших нафтових компаній (жоктень 2020) 

  
Д.В. Гусаченко (листопад 2020) А.Г.  Нідзельський (квітень 2021) 

 

 
Курс лекцій з Проектного менеджменту 

(листопад 2020) 
А.В. Зайонц (квітень 2021) 

 
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. Юридична клініка 
«ЮРКОНСАЛТ» забезпечує практичну підготовку студентів, спрямовує їх увагу на 
оволодіння практичними аспектами юридичної професії та сприяє розумінню ними 
соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем. 

У 2020-2021 н.р. здобувачами під керівництвом викладачів кафедри права і 
соціально-гуманітарних дисциплін було надано 15 правничих консультацій (особиста 
зустріч та в телефонному режимі).  

В рамках Global Money Week 2021 (Всесвітній тиждень грошей) здобувачи-
правники надавали безоплатну правову допомогу в сфері фінансових відносин, а саме: 
порядок нарахування відсотків за користування кредитом; виплата боргових 
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зобов’язань; документальне оформлення споживчого кредиту, порядок оформлення 
рахунка спадкодавця, а також консультації з питань правової фінансової грамотності. 
Діяльність клініки «ЮРКОНСАЛТ» рекламується у місцевих виданнях «Погляд часу» та 
«Уют». 

 
Основні завдання колективу на 2021/2022 н.р. щодо забезпечення якості 

контингенту та організації освітнього процесу:  

- продовження роботи щодо підвищення результативності управління якістю 
організації освітнього процесу та практико-орієнтованої підготовки здобувачів; 
- упровадження нових педагогічних методик для стимулювання самостійної та 
індивідуальної роботи здобувачів, враховуючи доступність і набутий досвід 
дистанційних технологій навчання під час пандемії COVID-19;  

- розширення практики виконання кваліфікаційних робіт у рамках тематики наукових 
досліджень, на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на підприємствах та 
установах, у т.ч. на іноземній мові;  
- дотримання принципів академічної доброчесності, формування «нульової» 
терпимості та посилення дієвості системи боротьби з будь-якими проявами плагіату. 
- 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.  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ,  

ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Важливим для забезпечення якості освітнього процесу є здійснення 
навчально-методичної роботи.  

Організація та забезпечення освітньої діяльності здійснюються комплексним 
проведенням навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної та іншої 
роботи науково-педагогічними і педагогічними працівниками з метою виконання запитів 
замовників освітніх послуг відповідно до прийнятих стандартів вищої освіти на 
підготовку фахівців зі ступенем сформованості у кожного з них визначених 
компетентностей. 

У Черкаському інституті загалом вибудовано цілісну, гнучку і логічно узгоджену 
систему організації освітнього процесу, що за умов дотримання її вимог забезпечує 
надання якісної освіти в складних умовах сьогодення.  

У 2020/2021 н.р. за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справи та страхування», 073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» адаптовано до нових вимог та запитів ринку праці щодо 
нових компетенцій фахівців 7 освітніх програм та 12 навчальні плани, розроблено 32 
робочих навчальних планів. 

У 2020-2021 н.р. в Черкаському інституті працювало дві експертні комісії з 
проведення акредитації освітніх програм за спеціальностями 073 Менеджмент та 
121 Інженерія програмного забезпечення за освітнім ступенем «бакалавр».  

Так, для забезпечення якості підготовки фахівців на початку нового навчального 
року здійснюється контроль готовності кафедр інституту до надання освітніх послуг, 
особлива увага приділяється кадровому та навчально-методичному забезпеченню 
освітніх програм (навчальних дисциплін), формуванню розкладу навчальних занять для 
усіх форм навчання з дотриманням затверджених графіків освітнього процесу. 

Станом на 14 червня 2021 року науково-педагогічними працівниками навчальне 
навантаження виконане в повному обсязі. 

У 2020/2021 н.р. підготовлено 85 робочих програм навчальних дисциплін, 33 
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методичні розробки для виконання курсових робіт, практичних та індивідуальних 
навчально-дослідницьких завдань, організації поточного, і підсумкового контролю 
знань, у тому числі 17 методичних рекомендації для самостійної роботи здобувачів; 8 – 
для курсового та дипломного проектування; 3 – методичні розробки для підготовки та 
захисту професійного бізнес (правничого) кейсу; методичні розробки, що містять 
завдання для практичних занять і рекомендації до їх виконання з 4 навчальних 
дисциплін; 7 – методичних рекомендацій з проходження виробничої та переддипломної 
практик.  

Кафедрами проведено 12 навчально-методичних семінари і організовано 
проведення 17 гостьових лекцій. На жаль, у 2020/2021 н.р. не підготовлено жодного 
навчального посібника.  

Упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес. 
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 2020/2021 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.) впроваджено при викладанні дисциплін: “Цифрова економіка” (для здобувачів 

вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 071 Облік та оподаткування, 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент), “Інформаційні 

технології (Рівень С – Цифрова економіка)” (для здобувачів вищої освіти за освітнім 

рівнем “бакалавр” спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення), “FinTech і 

трансформації у сфері фінансових послуг” (для здобувачів вищої освіти за освітнім 

рівнем “магістр” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) 

В рамках ОПП 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» освітнього рівня 

«бакалавр» і «магістр» розроблено: 3 робочих програми навчальних дисциплін; дистанційний 

курс на платформі Moodle,  5 конкурсних наукових робіт здобувачів; 5 довідок упровадження в 

освітній процес Черкаського інституту, 6 довідок впровадження в діяльність інших установ - 

ПрАТ Страхова компанія «ВУСО», АТ «Страхова група «ТАС»», АТ «ПУМБ», ТОВ 

«Сільгосптехніка», СПОП «Лебедин», ТОВ Еверспейс. 

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.) 

впроваджено при викладанні дисциплін “Фінанси, гроші та кредит (рівень В – 

Управління фінансовою стабільністю)” (для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем 

“бакалавр” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) та 

“Менеджмент та управлінський облік (рівень В – Управлінський облік)” (для здобувачів 

вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”) 

1 робоча програма навчальної дисципліни; 2 НМКД навчальних дисциплін; дистанційний 

курс на платформі Moodle; 3 конкурсні наукові роботи здобувачів; 3 довідки впровадження в 

освітній процес Черкаського інституту, 2 довідки про впровадження в діяльність АТ 

«ПУМБ». 

3. Фінансовий механізм екологічно безпечного підприємництва ДР 

№00120U100831 (кафедра фінансів та банківської справи, науковий керівник Чепелюк 

Г.М.) впроваджено при викладанні дисциплін: “Професійний бізнес-кейс”; “Фінанси 

підприємств” (для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “магістр” спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування”). 
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1 робоча програма навчальної дисципліни; 1 методичні рекомендації до підготовки 

аналітичного звіту з дисципліни «Професійний бізнес-кейс». 

4.  Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України” 

ДР 0118U004231 (кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін) впроваджено при 

викладанні дисциплін: “Адміністративне судочинство” (для здобувачів вищої освіти за 

освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 081 “Право”), “Міжнародне приватне право” 

(для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 081 “Право”), 

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Кримінологія та 

криміналістика» для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” 

спеціальності 081 “Право”). 

4 робочих програми навчальних дисциплін 

Продовжує розвиватись єдине інформаційно-освітнє середовище 
Черкаського інституту.  

Продовжено практику інтенсифікації навчання з урахуванням доступності 
інформаційних ресурсів і послідовним стимулюванням самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, зокрема розроблено 
та оновлено навчально-методичне забезпечення 272 навчальних дисциплін в системі 
дистанційного навчання «MOODLE» із забезпеченням віддаленого доступу до ресурсів 
з використанням хмарних технологій, в тому числі в розрізі кафедр: кафедра фінансів і 
банківської справи 81 навчальна дисципліна; кафедра права і соціально-гуманітарних 
дисциплін – 48; кафедра обліку і оподаткування  – 43 та кафедра менеджменту та 
інформаційних технологій – 90, в тому числі за спеціальністю 073 Менеджмент – 55 н.д, 
спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення – 35.  

Науково-педагогічними працівниками Черкаського інституту підготовлено 11 
дистанційних курси для проходження сертифікації, в тому числі 5 курсів – кафедра 
фінансів та банківської справи; 3 – кафедра менеджменту та інформаційних технологій; 
2 – кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін та 1 – кафедра обліку та 
оподаткування. 

Активність використання освітньої платформи MOODLE Черкаського 
інституту.  

Упродовж вересня 2020 – червня 2021 р. в умовах карантину активність на 
освітній платформи MOODLE Черкаського інституту значно зросла. За даними Google 
Analytics на платформі ініціювалося  ініціювалися 5,124 тис. користувачів (середньо 105 
користувачів в день), з яких нових - 4,810 тис. користувачів і, що здійснили 58,362 тис. 
сеансів і виконали 791,474 тис. переглядів сторінок освітньої платформи інституту.  

Користувачами платформи були здобувачі, науково-педагогічні працівники, 
аспіранти і докторанти, учасники наукових і просвітницьких заходів, адміністрація і 
персонал інституту та Університету.  

За демографічним показником «стать» користувачами сеансів, відтак і 
контингенту здобувачів, і науково-педагогічних працівників, є:  45,85%  - жінки, 54,15% - 
чоловіки. За віком маємо: 18–24 років  - 27,50%, 25–34 років - 33,50%, 35–44 років - 
15,50%, 45–54 років - 12,50%, 55–64 років - 5,50%, 65 і більше років - 5,50%. Бачимо, 
активними користувачами є особи від 18-34 років. У ТОП-3 інтересів користувачів 
увійшли спорт, індивідуальні види спорту, біг і прогулянки (5,49%), комп’ютери й 
електроніка, побутова електроніка, електронне обладнання (3,94%), спорт, 
індивідуальні види спорту, велоспорті  (3,05%), тобто користувачі віддають перевагу 
здоровому способу життя  та прагнуть набути цифрові компетенції. 

У розрізі засобів доступу використовувались настільні комп’ютери – 3 195 
(62,18%) користувачів, мобільні телефони – 1 914 (37,25% проти 30,3% у попередньому 
навчальному році), планшети – 29 (0,56% проти 0,7% у попередньому навчальному 
році), тобто активним комунікаційним освітнім девайсом впевнено стає мобільний 
телефон. У ТОП-3 WEB-переглядачів увійшли  Chrome, Safari, Opera. 

Цікавою є регіональна кластеризація  відносно кількості користувачів, 
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враховуючи індивідуальне навчання та академічну мобільність здобувачів, зокрема, 
Україна – 92,12%, Польща – 1,1%,  США – 0,82%,  Німеччина – 0,32%, Нідерланди – 
0,59%, Великобританія – 0,38%, Росія – 0,37% / 28, Ірландія – 0,15%, Канада – 0,13%.  

Серед міст України відносно кількості користувачів та кількості сеансів маємо 
такий стан: Черкаси – 34,47 (проти 25,35%), Київ – 32,45% (проти 23,36%), Львів – 
11,15% (проти 4,97%), Харків – 0,96% (проти 6,82%), Тальне (Черкаська обл.) – 1,33%, 
Сміла (Черкаська обл.) – 0,84%, Золотоноша (Черкаська обл.) – 1,05% (проти 1,24%), 
Корсунь-Шевченківський (Черкаська обл.) – 0,51%, Кам’янець Подільський – 0,45%, не 
визначено –2,14%. 

Поширення неформальної і дуальної освіти. 
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 пройшли навчання з отриманням сертифікатів здобувачі  спеціальності 
121 «Інженерія програмного забезпечення» (онлайн-курси «SQL for Data Science»). 

В рамках плану заходів Університету банківської справи стосовно впровадження 

дуальної форми здобуття освіти в 2020-2021 н.р. Черкаським інститутом укладено 

8 двосторонніх договорів з фінансово-кредитними установами та ІТ компаніями, 
зокрема: ТОВ «КУА «БІДОН ТЕХНОЛОГІЇ»; Черкаська регіональна дирекція ПрАТ 
«Страхова група «ТАС»; ФОП «Пасько О.М.»; Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ВУСО»»; Філія-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»; 
ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»; ТОВ «КТД ЧЕРКАСИ»; ТОВ «Аудит Консалтинг Центр». 

Також укладено 6 трьохсторонніх договорів на здобуття вищої освіти за 
дуальною формою навчання зі здобувачами Черкаського інституту, зокрема по 2 зі 
страховою компанією, 1 з ІТ-компанією та 3 з підприємствами м. Черкаси (табл. 11). 

 ТАБЛИЦЯ 11 
Деталізована інформація про трьохсторонні договори на здобуття вищої освіти 

за дуальною формою навчання зі здобувачами Черкаського інституту  
 

№з/п 
2 сторона договору 

(Підприємство) 
3 сторона 

(Здобувач) 

Ступінь 
вищої 
освіти 

Освітня програма Курс Група 

1 ФОП "Пасько О.М." Третяк Сергій 
Вікторович 

бакалавр Інженерія 
програмного 
забезпечення 

3 БІ-117 

2 Черкаська регіональна 
дирекція ПрАТ 
"Страхова група "ТАС" 

Кабенгеле 
Григорій 
Теофіло 

бакалавр Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

4 БФБС-116 

3 Черкаська регіональна 
дирекція ПрАТ 
"Страхова група "ТАС" 

Шевченко 
Руслан 
Євгенійович 

бакалавр Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

4 БФБС-117 

4 ТОВ "КТД ЧЕРКАСИ" Ткаченко Дарія 
Василівна 

бакалавр Облік і 
оподаткування 4 БО-117 

5 ТОВ "КТД ЧЕРКАСИ" Тетченко 
Вікторія 
Володимирівна 

бакалавр Облік і 
оподаткування 4 БО-117 

6 ТОВ «Аудит Консалтинг 
Центр» 

Бєлошапка 
Інна 
Миколаївна 

бакалавр Облік і 
оподаткування 4 БО-117 

 

Упровадження дуальної освіти вирішує завдання практично-орієнтованого 
навчання, засвоєння не тільки сукупності знань, а й набуття професійних компетенцій, а 
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також створення передумов для забезпечення здобувачів першим робочим місцем за 
обраною спеціальністю. Так, у 2020-2021 н.р. за результатами навчання за дуальною 
формою 4 здобувача отримали пропозицію на підписання безстрокових трудових 
договорів. 

Дуальна освіта розширює формат співпраці з роботодавцями-партнерами, адже 
останні беруть участь у процедурі оцінювання результатів навчання здобувачів і роботі 
атестаційних комісій, надають характеристику в частині оволодіння професійними 
компетенціями. 
 

Основні завдання колективу на 2021/2022 н.р. з навчальної та методичної роботи, 

враховуючи обмеження внаслідок коронавірусу:  

- продовження практики впровадження результатів наукових досліджень в освітній 
процес; 
- продовження практики розробки навчально-методичного забезпечення для 
дистанційної форми навчання з сертифікацією дистанційних курсів за всіма 
спеціальностями та освітніми програмами. 
- посилення активності у розробці підручників і навчальних посібників за всіма 
спеціальностями та освітніми програмами шляхом створення творчих колективів з 
числа провідних фахівців кафедр з залученням колег з інших закладів освіти;   
- продовження роботи щодо впровадження дуальної освіти для чого постійно 
здійснювати інформування здобувачів, стейкхолдерів і роботодавців-партнерів, сприяти 
укладанню договорів про дуальну освіту з забезпеченням подальшого моніторингу 
трудових відносин; 
- організація проведення на базі інституту та розширення практики участі в науково-
методичних заходах з проблемних питань методичного забезпечення та  сучасних 
педагогічних технологій організації освітнього процесу, проектування професійної 
кар’єри здобувачів тощо; 
- забезпечення надійної соціальної підтримки працівників і здобувачів вищої освіти. 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.  
 

Для подальшого розвитку,  побудованої в Інституті цілісної системи 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 2021) 
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Рис. 4 Результати опитування стейкхолдерів щодо якості освітньої програми 
(квітень 2021) 

 
В рамках опитування стейкхолдери висловили такі побажання щодо: 

продовження оновлення і розширення переліку вибіркових дисциплін, включивши такі, 
що спрямовані на підвищення ініціативності, комунікабельності та розвиток лідерських 
якостей; забезпечити гнучкість освітньої програми відповідно до вимог ринку та 
технологічних змін; більше уваги приділяти прикладному застосуванню теоретичних 
знань; розвивати дуальну освіту; покращення викладання англійської мови на рівні не 
нижче В2 тощо. 

Результати моніторингу якості діяльності Черкаського інституту за освітніми 
програмами очима здобувачів всіх спеціальностей надано на рис. 5. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5 Результати опитування здобувачів щодо якості освітніх програм 
(квітень 2021) 

 
Також здійснюється моніторинг реалізації студентоцентріського підходу та 

дотримання принципів академічної доброчесності (рис. 6). Науково-педагогічні 
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працівники відмічають, що меж вдосконаленню немає, але вони прагнуть максимально 
реалізувати і свій потенціал, як викладача, і потенціал здобувача. Вважають за 
необхідне поступове і планове запровадження англійської, як другої мови освітнього 
процесу, що розширює доступ до актуального і майже безмежного англомовного 
контенту, сприяє вдосконаленню Soft skills, які зараз виступають базовими вимогами в 
усіх сферах діяльності. Поряд з цим треба рухатись в ногу з часом неухильно 
поширювати цифровізацію освітнього процесу та набуття здобувачами цифрових 
компетенцій. 

В Черкаському інституті в рамках сертифікації дистанційних курсів після 
завершення екзаменаційних сесій проводився моніторинг якості викладання та 
дистанційних курсів навчальних дисциплін сучасними інформаційними засобами Google 
з метою їх подальшого удосконалення. 

 

  

 
 

Рис. 6 Результати опитування НПП щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності (квітень 2021) 

 
Основні завдання колективу на 2021/2022 н.р. з моніторинг якості змісту освітніх 

програм та організації освітнього процесу:  

- здійснення заходів на удосконалення освітньо-професійної програми за 
результатами акредитаційної експертизи 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
першого (бакалаврського) освітнього рівня з метою проходження повторної акредитації; 
- удосконалення механізмів моніторингу поточних і перспективних потреб ринку праці 
та на основі виявлених тенденцій здійснення коригування/вдосконалення освітніх 
програм, враховуючи думки стейкхолдерів та провідних регіональних роботодавців; 
- організація та проведення на базі Черкаського інституту науково-методичної дискусії 
стосовно трансформації традиційних та виникнення інноваційних професій в епоху 
цифрового перезавантаження; 
- проведення тематичних круглих столів зі стейкхолдерами та роботодавцями з метою 
удосконалення освітньо-професійних програм за всіма спеціальностями та освітніми 
рівнями. 
 

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 
 

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

Станом на 01.06.2021 р. освітній процес забезпечували 35 науково-педагогічний 
працівник, з них – 6 докторів наук; 27 – кандидатів наук (табл. 12, рис. 7). Частка 
докторів і кандидатів наук становить 94,3 % від загальної чисельності науково-
педагогічних працівників, яка порівняно з минулим роком зросла (+8,25%). 

Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 
підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
працівників.  

Протягом 2020-2021 навчального  року захищено 2 докторські дисертації та 
отримано дипломи наукового ступеня доктора економічних наук. Продовжується робота 
над 2 докторськими та 1 кандидатською дисертаціями. Одержано вчене звання 
професора (1 особа) і доцента (1 особа). 

ТАБЛИЦЯ 12 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб  
 

Чисельність 
штатних науково-

педагогічних 
працівників 

У тому числі 
докторів 

наук, 
професорів 

кандидатів 
наук, 

доцентів 

навчаються 
в 

аспірантурі,  

без 
наукового 

ступеня 

навчаються в 
докторантурі 

станом на 01.06.2020 

43 6 31 2 6 - 

станом на 01.06.2021 

35 6 27 1 1 1 

  
Підвищили кваліфікацію 8 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за 

програмою удосконалення викладання фахових дисциплін, 4 – пройшли міжнародне 
науково-педагогічне стажування, 4 – пройшли стажування без відриву від виробництва. 

 
Рис. 7  Якісна структура науково-педагогічних працівників Черкаського інституту  

 
Щорічно науково-педагогічними працівниками проводиться самоаналіз на 

відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

п.28 Ліцензійних умов, що висуваються МОН України.  
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За результатами самоаналізу якість кадрового складу становить 

97%, а саме:  28,1% НПП мають відповідність 10 – 12 вимогам (проти 8% у 2019-

2020 н.р.)  і 62,5% НПП – 5-9 вимог (проти 67% у 2019-2020 н.р.), 6,3% НПП 

відповідають визначеному МОНУ мінімуму 4 вимоги (проти 13% у 2019-2020 н.р.) 

та лише 3% НПП (1 особа) не відповідає вимогам, адже тільки починає 

педагогічну діяльність і є аспірантом  Університету (проти 13% (3 особи) у 2019-

2020 н.р.) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов  

(загально по Черкаському інституту) 

Бачимо, що в 2020/2021 н.р. збільшилась частка  НПП, які мають більше 10 

пунктів виконання показників якості (28 %),  переважна більшість від 5 до 9 пунктів -

63%, мінімально необхідну кількість (4 пункти) – 6% (2 особи), менше 4 пунктів – 3% 

(1 особа) (рис. 8). 

 
Рис. 9 Відповідність НПП п.28 Ліцензійних умов  

(від загальної чисельності працівників) у 2020-2021 н.р. 
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Кадровий склад кафедр Черкаського інституту постійно працює над покращенням 

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

середньо на одного викладача кафедри мають такі показники: менеджменту та 

інформаційних технологій – 8,11 (проти 6,43 в 2019-2020 н.р.), обліку та оподаткування 

- 8,83 (проти 8,75 в 2019-2020 н.р.), права та соціально-гуманітарних дисциплін – 6,43 

(проти 6,7 в 2019-2020 н.р.), фінансів та банківської справи – 8,4 (проти 7,5 в 2019-2020 

н.р.) (рис. 9). Середнє по Черкаському інституту 7,97.  

 

 
Рис. 10 Відповідність кадрового складу кафедр Черкаського інституту  

п.28 Ліцензійних умов у 2020-2021 н.р. 

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

- продовження роботи щодо збереження та зміцнення якісного складу науково-
педагогічних працівників інституту шляхом оновлення та реалізації нових підходів для 
підвищення ефективності механізму стимулювання та мотивації; 

- 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 у 2020/2021 н.р., становить 35 осіб. 

У 2020/2021 н.р. здійснювалось виконання 6 науково-дослідних роботи згідно 
Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи Університету 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.). 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі:  
1) удосконалено: об’єктні основи, сутнісні характеристики та категоріальні особливості 
поняття «цифрова економіка», а саме: узагальнено сутність таких наукових категорій, 
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як «постіндустріальне суспільство», «інформаційна економіка», «цифрова економіка» 
та інші, що дозволило надати їх авторське уточнення; охарактеризовано дефініції форм 
розвитку сучасної економіки, визначено їх цільові пріоритети і процеси, виявлено 
основні компоненти цифрової економіки на макро- і мікрорівні, трансформаційні 
особливості та ризики;  концептуальні підходи щодо формування цифрової економіки, 
зокрема проведено компаративний аналіз стратегій цифрової економіки та сучасних 
процесів цифровізації в розвинутих країнах світу, що дозволило зробити висновки про 
можливість їх імплементації у вітчизняних реаліях; удосконалено сутність понять 
«цифрова фінансова конвергенція» через підкреслення значення фінансових інновацій 
та врахування їх здатності створювати біполярні ефекти для її поглиблення, 
характеристичної особливості впливати на структуру ринку, конкуренцію і 
дезінтермедіацію, конкурентоспроможність фінансових посередників; «цифрова 
фінансова інтеграція» як об’єднання всіх учасників фінансових відносин в єдиний 
фінансовій простір за допомогою цифровізації традиційних і впровадження нових 
цифрових сервісів, побудови цифрових екосистем, що дозволяє консолідувати 
фінансові ресурси, забезпечити інформаційну відкритість і транспарентність, 
синкретичність комунікаційної взаємодії, персоніфікацію та інклюзію фінансових послуг 
для прискорення соціально-економічного зростання; теоретичні засади  щодо обліку та 
оподаткування цифрових активів і розвитку інституційного середовища, що дозволить 
своєчасно здійснювати контроль за операціями з обліку та оподаткування, моніторинг і 
проведення заходів попередження та протидії незаконного обігу цифрових активів; 
науково-методичний підхід обліку та оподаткування майнінгу;  обґрунтування 
доцільності визнання криптовалюти нематеріальним активом і використання рахунку 12 
«Нематеріальні активи» та субрахунку 126 з назвою «Утримувана криптовалюта»; 
комплексний методологічний підхід до оцінки передумов фінансовій стабільності 
фінансових установ, ідентифікації напрямів інституційної колаборації традиційних та 
високотехнологічних фінансових та її потенційного впливу на фінансову стабільність 
фінансового сектору; підхід формування системи ризик-менеджменту фінансових 
посередників через використання технологічних інструментів і RegTech; підхід 
виявлення потенційних загроз і  визначення індикаторів для систематичного 
моніторингу значущості розвитку FinTech у контексті забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ;  
2) набуло подальшого розвитку:  

 обґрунтування феномену цифрової економіки з позиції, у взаємозалежності та 
взаємозв’язку з прискоренням розвитку глобалізаційних процесів, формування 
глобального цифрового простору та постіндустріального суспільства, 
спираючись на положення інноваційно-циклічної теорії економічного розвитку, 
теорії технологічних укладів, постіндустріального суспільства;  

 методологічні принципи для об’єктивної  оцінки застосування положень 
постіндустріальної теорії при формуванні цифрової економіки; характеристична 
діагностика інфраструктури цифрової економіки як комплексу комунікацій, 
технологій, продуктів і процесів, котрі забезпечують обчислювальні, 
телекомунікаційні та мережеві можливості та працюють на цифровій основі;  

 визначення складових інфраструктури цифрової економіки – підсистеми 
технічного (ІКТ), інформаційно-технологічного (цифрові технології), кадрового 
(людський капітал), організаційного (інституціональне середовище), нормативно-
регулятивного та фінансового забезпечення; обґрунтування переліку ключових 
технологій, що складають базис цифрової економіки, визначення ключових 
трендів, переваг та недоліків, сфер застосування цифрових технологій, 
акцентуючи увагу на позитивних ефектах і наслідках для економічних процесів і 
суспільства;  

 систематизація чинників Індустрії 4.0 і цифрових трансформацій реального 
сектору економіки; обґрунтування пріоритетів державної промислової політики 
України щодо створення інфраструктури «Індустрія 4.0»;  
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 підхід прискорення процесів цифровізації реального сектору економіки України 
через офіційне визнання міжнародних стандартів, які становлять 
загальновизнану основу концепції «Індустрія 4.0», забезпечення державної 
підтримки і створення дієвого механізму заохочення винахідницької діяльності, 
підтримки патентування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності і  захисту 
патентних прав;  

 підходи забезпечення державного управління формуванням цифрової економіки, 
впровадження технології блокчейн для підвищення ефективності управління 
державними фінансами і частині вдосконалення системи електронних закупівель, 
управління державними інвестиціями, ведення державних реєстрів і управління 
активами держави, що сприятиме усуненню макроекономічних дисбалансів, 
зменшенню боргового навантаження, нівелюванню ризиків реального сектору 
економіки і розширенню можливостей його кредитно-інвестиційного фінансового 
забезпечення, подоланню надмірної централізації бюджетної системи, 
неефективності державних видатків;  

 напрями цифровізації публічних закупівель в Україні, що дозволять підвищити 
ефективність цифровізації та впровадження електронного документообіг у 
державному секторі, інтеграції ProZorro з автоматизованою системою «Є-дата» 
щодо укладених договорів про закупівлю;  

 визначення цифрових трендів реального сектору економіки, алгоритм 
цифровізації сільського господарства; удосконалено науково-методичний підхід 
аналізу впливу цифрової економіки на розвиток аграрного виробництва на основі 
запропонованої системи показників та інструментарію економіко-математичного 
моделювання, що дозволило зробити висновок про наявність існування певного 
закономірного зв’язку між розвитком економіки держави (ВВП), її експортним 
потенціалом, динамікою розвитку аграрного сектору економіки (виробництвом 
агропродукції) та цифровізацією виробничих й економічних процесів, що слугує 
підгрунтям для подальшого аналізу впливу цифровізації на аграрне виробництво 
та управління сільськогосподарськими підприємствами;  

 підходи впровадження штучного інтелекту, технології блокчейн, криптовалюти, 
інтернету речей, машинного навчання в креативній індустрії, оцінюючи 
поліаспектність ефектів їх впливу та враховуючи виявлені проблеми 
трансформація креативних індустрій в умовах поширення процесів цифровізації 
на підставі факторного аналізу та соціологічного опитування «Креативна 
економіка» в мережі FaceBook;  

 удосконалено науково-методичний підхід оцінки креативних індустрій, базуючись 
на розрахунку коефіцієнта активності, на підставі чого запропоновано 
першочергові заходи, які здатні забезпечити прискорення подальшого розвитку 
креативної індустрії в Україні в умовах цифровізації;  

 підходи забезпечення діяльності фінансових посередників на ринку фінансових 
послуг, зокрема, система заходів трансформації діяльності страхових компаній в 
умовах цифровізації щодо скринингу цифрового профілю клієнтів, ідентифікації 
кібер-ризиків і впровадження нового для українського ринку страхового продукту 
– кібер-страхування на основі імплементації зарубіжного досвіду;  

 обгрунтування підходу впровадження цифрових платформ як інструменту 
фінансової конвергенції та інтеграції на ринку пропозиції інвестиційних ресурсів; 
упровадження технології RegTech з обгрунтуванням доцільності пропорційного 
регулювання діяльності банків на основі даних, ідентифікації визначення 
критеріїв рівня ризик-факторів і комплаєнс-сценаріїв, проведення комплаєнс-
скорингу, співвідносного з потребами банків, для якісної підтримки процесів 
цифровізації індустрії фінансових послуг; визначення чинників фінансової 
безпеки, які відчувають вплив цифрової економіки, і  характеристика можливих 
ефектів такого впливу;  

 деталізація потенційних можливостей цифрових технологій поряд з іншими 
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фінансовими інструментами щодо деактивації тіньової економіки;  
 запропоновано концептуальний підхід побудови механізму деактивації тіньової 

економіки на їх основі за інституційно-інформаційним підходом, а також механізм 
впровадження смарт-контрактів;  

 удосконалено науково-методичний підхід оцінки впливу цифрових технологій на 
економічне зростання та деактивацію тіньової економіки, що базується на 
економетричному моделюванні за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа, 
результати якого підтвердили потенційне зменшення тіньової економіки в 
довгостроковому і короткостроковому періодах. 

Підготовлено: заключний звіт про науково-дослідну роботу (обсяг 22 д.а.), 
опубліковано 110 наукових праць, у томі числі 8 статей  (Scopus, Web of Science), 
1 одноосібна і взято участь у 4 колективних монографіях, 25 статей і 8 статей у 
співавторстві зі здобувачами, 64 тези доповідей, 4 роботи до участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт і 1 робота у Міжнародному конкурсі, 
розроблено 3 робочих програми навчальних дисциплін і 1 дистанційний курс. 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Черкаського інституту (5 довідок), а також у 
діяльність інших установ – ПрАТ Страхова компанія «ВУСО», АТ «Страхова група 
«ТАС»», АТ «ПУМБ», ТОВ Еверспейс, ТОВ «Сільгосптехніка», СПОП «Лебедин» (6 
довідок). 

♦ «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.). 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
1) вперше: на основі теорій дисбалансів та економічних потенціалів розроблено 
методичний підхід до оцінки фінансової стабільності кредитних установ; удосконалено 
підхід до комплексної оцінки ефективності функціонування системи забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ;  
2) набуло подальшого розвитку:  

 підхід до обґрунтування абсолютного, високого, задовільного та низького рівнів 
фінансової стабільності кредитних установ;  

 інституційно-функціональна модель взаємодії суб’єктів забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ;  

 на основі поєднання процесуального і системного підходів менеджменту до 
управління бухгалтерським обліком набула подальшого розвитку організація 
бухгалтерського обліку (обліковий персонал, техніка і технологія, методика) з 
одночасним виокремленням етапів їх управління (планування, налагодження, 
мотивація, контроль);  

 шляхом ідентифікації змістовного наповнення компонента «обліковий персонал» 
досліджено його організацію та виокремлено специфічні умови та обмеження у 
діяльності небанківських фінансово-кредитних установ;  

 організація бухгалтерського обліку шляхом обґрунтування, що техніка і 
технологія виділені як його окремий системний компонент;  

 обґрунтування необхідності реалізації методологічного індивідуалізму на 
локальному рівні через інструмент формування методики бухгалтерського обліку 
– облікову політику;  

 особливості функціонування банківських установ в умовах цифровізації, 
визначено зв’язки між рівнями інноваційності, ефективності та фінансової 
стабільності діяльності банку та обґрунтовано перспективні напрями підвищення 
ефективності банківської діяльності в умовах цифровізації;  

 обґрунтування управлінських та законодавчих особливостей ризик-орієнтованого 
підходу до фінансового моніторингу в банку та його вплив на забезпечення 
фінансової стабільності банківських установ;  

 обґрунтування впливу цифрових технологій на забезпечення стабільного 
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функціонування банків в умовах пандемії COVID-19»;  
 поняття системи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору та 

декомпозиція структура цієї системи; дослідження закономірностей 
функціонування й розвитку банківської системи на основі використання 
системно-синергетичного підходу як необхідної передумови забезпечення її 
життєздатності в умовах впливу різноманітних екзогенних і ендогенних факторів;  

 обґрунтування значущості ліквідності комерційного банку для широкого кола його 
стейкхолдерів; взаємозв’язок фінансової стабільності та фінансової безпеки 
комерційного банку. 

Протягом виконання проміжного етапу НДР опубліковано: матеріали у зарубіжній 
колективній монографії (видавництво Польщі); 10 наукових статей, з них 2 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, підготовлено 3 роботи до 
участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, розроблено 3 
навчально-методичних комплекси, 1 робоча програма навчальної дисципліни та 1 
дистанційний курс. 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Черкаського інституту (3 довідки), а також у 
діяльність інших установ – АТ «ПУМБ» (2 довідки). 
 ♦ «Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю 
банку на ринку похідних фінансових інструментів» (0118U001042, кафедра фінансів 
та банківської справи, науковий керівник Пантєлєєва Н.М.).  

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
1) удосконалено: теоретико-методологічні аспекти ризиків банків в контексті управління 
діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів; обґрунтування 
теоретичних положень щодо використання методів хеджування банківськими 
установами; 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 стійкість банків в 
системі управління їх діяльністю на ринку похідних фінансових інструментів; науково-
методичні засади щодо ідентифікації ризику в умовах використання складних 
конструкцій фінансових інструментів строкового характеру в системі хеджування 
ризиків банків, а також висвітлено напрямки формування банківської справи на основі 
фінансових інновацій.  
2) набули подальшого розвитку: тлумачення економічного змісту поняття 
«хеджування», яке  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; змістотвірні ознаки 
поняття «похідні фінансові інструменти», а саме: 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 
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дуалістичну природу (як інструментів управління та генерації ризиків). 
Підготовлено: заключний звіт про науково-дослідну роботу (обсяг 6 д.а.); 

опубліковано 9 наукових праць, у томі числі 1 розділ у колективній монографії; 2 статті у 
фахових виданнях України; 6 тез доповідей. 

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

Найсуттєвіші результати дослідження такі: досліджено теоретичний базис, на 
якому ґрунтується фінансовий механізм природоохоронної сфери; відображено роль і 
місце вказаного механізму в межах упровадження фінансової політики держави; 
висвітлено законодавчі засади, на яких ґрунтується фінансова складова національної 
екологічної стратегії; проведено аналітичний моніторинг процесів фінансового 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища. 

Протягом виконання проміжного етапу НДР опубліковано: 3 наукові статті у 
наукових фахових виданнях України категорії Б; тези доповіді на міжнародній науково-
практичній конференції - 1; на всеукраїнських науково-практичних конференціях – 2, 
розроблено 1 робочу програму та 1 методичні рекомендації. 

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

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
вперше розроблено теоретичну модель ідентифікації рівня застосування окремих 
інструментів інноваційних технологій в управлінні підприємствами в умовах цифрової 
трансформації; удосконалено методологічні підходи щодо дослідження інноваційних 
технологій управління підприємствами в умовах цифрової трансформації. 

Протягом виконання проміжного етапу НДР опубліковано: 6 статей у наукових 
фахових виданнях України, 4 тези доповідей, 5 студентських тез доповідей, розроблено 
1 методичні рекомендації. 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Черкаського інституту (1 довідка), а також у 
діяльність інших установ – ТОВ «Хлібодар» та ТОВ «Велетень» (2 довідки). 

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

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
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. 

Підготовлено та опубліковано: заключний звіт (обсяг 6,4 д.а.), 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 у всеукраїнських і міжнародних 
конференціях, а також 15 робіт для участі у конкурсах науково-пошукових робіт, 
розроблено 4 робочі програми навчальних дисциплін. 

 
Молодими вченими Ю. Жежерун і К. Полях взято участь у 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 
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(м. Львів) / Науково-дослідний проект на тему «SMART-спеціалізація у системі 
стратегічного планування регіонального розвитку в умовах цифровізації економіки». 
Підведення підсумків відбудеться восени 2021 р. 

 
Провідними науковцями Інституту в навчальному році здійснено опонування 

8 дисертацій, підготовлено 7 рецензії на дисертації, 11 відгуків на автореферати; 
надано рецензій на 42 наукові статті, 2 рецензії на навчальні програми, загалом 70 
наукових праці з показником 2,0 на 1 НПП.  

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

- Руденко М. В. Цифровізація сільськогосподарських підприємств та її економічна 
ефективність: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2020. 342 с. 

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних положень, концептуальних, науково-
методичних та практичних підходів до цифровізації сільськогосподарських підприємств та її економічної 
ефективності. Наукові результати дослідження орієнтуються на формування нових підходів та розробку дієвих 
інструментів цифровізації сільськогосподарських підприємств. 

У монографії проаналізовано теоретичні основи цифровізації сільськогосподарських підприємств. 
Розкрито методологічні засади технологічного розвитку аграрного виробництва та цифровізації 
сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз та здійснена оцінка впливу цифровізації на показники 
розвитку аграрного виробництва. Розраховано економічну ефективність заходів з цифровізації. Запропоновано 
заходи щодо підвищення ефективності реалізації інструментів цифровізації сільськогосподарських 
підприємств. 

 
Взято участь у написанні 3 колективних монографіях і 1 навчальному посібнику, 

зокрема: 
- Глобальна економіка: навч. посібник / авторський коллектив : М.І. Хмелярчук, І.С. 
Кравченко, Г.А. Багратян, С.Ю. Колодій, І.Ю. Кочума, М.В. Іващенко. Львів : Університет 
банківської справи, 2021. 325 с. (особисто – Кочума І.Ю. Тема 1.4. Макроекономічна 
політика в умовах глобалізації С.64-118, Тема 3.3 Глобальні проблеми людства та їх 
прояв на європейському континенті: європейські шляхи розв’язання глобальних 
проблем С. 290-325) 
- 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. (українською та англійською мовами) 
(особисто - Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Розділ. 5 Звітність небанківських 
фінансово-кредитних установ як інструмент пруденційного нагляду ринку 
мікрокредитування) 
- 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. 
- Вовк В.Я., Жежерун Ю. В., Гурман О.М. Financial support of tourism business in 
Ukraine as a component of post-crisis development of the territories. Стратегії сталого 
розвитку територій в умовах посткризового відновлення: [монографія] / під заг. ред. 
д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. К.: Інтерсервіс, 2021. 382 с. 

 
Взято участь у підготовці 1 колективній монографії, яка опублікована за кордоном: 

- 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. 

 
Результатом наукової роботи НПП є 160 наукових публікації, зокрема: 

54 наукових статей (з них 7 у закордонних виданнях); 2 і 8 публікацій в наукових 
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виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science відповідно; 
тез доповідей 106 (з них 97 за участі у міжнародних конференціях, у тому числі 8 
закордоном) (рис. 11,12).  

Статті опубліковано в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, зокрема Scopus – «International Journal of Industrial Engineering & Production 
Research» та «Journal of Optimization in Industrial Engineering»; Web of Science – 
«Bulletin of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan», «Financial 
and credit activity problems of theory and practice»; Index Copernicus –«Scientific bulletin 
of Polissia», «Економіка АПК», «Вісник Хмельницького національного університету», 
«Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського», 
«Економіка та держава», «Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія»», «Фінансовий простір», «Соціальна економіка», «Ефективна економіка», 
«Регіональна економіка та управління» та інші. 

 
Рис. 11 Динаміка показників наукової публікаційної активності  

 

 

Рис. 12 Наукові публікації з розрахунку на 1 НПП Інституту  
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Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 45 наукових заходах із 
них 25 міжнародних науково-практичних конференцій і форумів (8 за межами України), 
5 всеукраїнських науково-практичних конференцій і форумів, 17 семінарів, круглих 
столів. Кількість наукових заходів участі на 1 НПП становить 1,29 та кількість учасників 
одного заходу 3,77. 

Важливо відмітити, що НПП брали участь у таких міжнародних конференціях, 
зокрема «IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI FONDAMENTALI E 
APPLICATI» (Італія), «International conference on sustainable innovation and emerging 
trends in business and management» (Греція), «Optimization of Teaching and Learning in a 
Covid-19 Era» (UK), «AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: 
METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY» (Австрія), Paradigmatic view on the 
concept of world science (Канада), «Деньги: цифровая перезагрузка» (Худяковские 
чтения по финансовому праву, Казахстан), «Институциональное развитие 
взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики» 
(Узбекистан) та інших, а також семінарах і форумах, тренінгах «Тенденції та новації 
регулювання фінансового сектору в Україні», «Цифрові інструменти Google для 
науковців», «Фінансовий бізнес та FinTech: синергія взаємодії», «NBU Open Research 
Seminar by John Lewis», «(Obowiązkowe) ubezpieczenia w rolnictwie i potrzeba nowych 
rozwiązań», «Написання проєктів. Фонди ЄС», «Finance Digital Day — digital-просування 
фінансових організацій» та інших. 

 

 

 
 

 
Рис. 13 Онлайн-конференція «Деньги: цифровая перезагрузка»,  

Казахстан, 21 грудня 2020 
 

 

 

 
Рис. 14 Онлайн-конференція «Институциональное развитие взаимоотношений 

финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики»,  
Узбекистан, 11 червня 2021 
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Упродовж навчального року на базі Черкаського інституті організовано та 
проведено наукові заходи: 
- XIV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем 
світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з панельною дискусією «Банківські 
системи країн світу: забезпечення стійкого розвитку, модернізація інфраструктури, 
фінансові технології та цифрові рішення» (19 листопада 2020 р.);  

   
 

Рис. 15 Наукова дискусія конференції «Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових ринків» 

 
- Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук (грудень 2020 р. – січень 2021 р.); 
- ХX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів» (28 квітня 2021 р.); 
 

   
Рис. 16 Наукова дискусія конференції «Фінансово-кредитна система України в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 
 
- Науково-практична онлайн дискусія «Потенціал міленіалів для цифрового 

майбутнього банків», приурочена Дню науки та Дню банківського працівника (14 травня 
2021 р.); 

 
  

 
Рис. 17 Наукова дискусія «Потенціал міленіалів для цифрового майбутнього 

банків» 
 
- Науково-практична онлайн дискусія «Фінанси і банківська справа в епоху 
цифрового перезавантаження», приурочена Дню науки та Дню банківського працівника 
(19 травня 2021 р.). 
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Рис. 17 Наукова дискусія «Фінанси і банківська справа в епоху цифрового 
перезавантаження» 

 
Упродовж 2020/2021 н.р. НПП інституту брали активну участь у 10 засіданнях 

спеціалізованого наукового семінару щодо обговорення результатів досліджень в 
рамках підготовки кандидатських і докторських дисертацій. 

 
Протягом 2020/2021 н.р. підготовлено та видано:  

- чергові номери міжнародного наукового журналу «Фінансовий простір», які 
розміщено на офіційному сайті журналу (https://fp.cibs.ubs.edu.ua/). 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 XIV Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 року, 
м. Черкаси) / Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 
2020. 282 с. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-
umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2020/); 

● Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів (28 квітня 2021 року, м. Черкаси) / ЧННІ Університету банківської 
справи. Черкаси, 2021. 215 c. (Режим доступу : https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-
systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2021/). 

 
У 2020/2021 н.р. здобувачами інституту взято участь у 39 науковому заході, із них 

у 18 міжнародних; кількість учасників склала 176 осіб, у виконанні 5 науково-дослідних 
роботах з державною реєстрацією. Підготовлено і опубліковано 164 наукових праці, у 
тому числі 15 науково-пошукових роботи та 10 наукових статей (рис. 18). 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
у 2020/2021 навчальному році» від 24.11.2020 р. № 1457 Черкаський навчально-
науковий інститут Університету банківської справи призначено базовим навчальним 
закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціалізації «Фінансова безпека» (другий рік). 

У Конкурсі брали участь 47 здобувачів вищої освіти, які підготували та подали 40 
наукових робіт, що надійшли із 23 ЗВО України (Режим доступу: 
https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/). За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» у 2020/2021 н.р., що 
відбувся в режимі відеозв’язку 22 квітня 2021 р. визначено та нагороджено дипломами 
І-ІІІ ступенів 12 студентів, грамотами за за прагнення до наукового пошуку у висвітленні 
актуальних проблем фінансової безпеки - 11 студентів (рис. 19). 

 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2021/
https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2021/
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Рис. 18 Наукова активність студентської молоді (на 1 здобувача) 

   
 

Рис. 20 Заключне засідання Всеукраїнського конкурсу «Фінансова  безпека» 
 
Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2020/2021 н.р. стали 8 здобувачів: 

1) зі спеціалізації «Фінансова безпека» Диплом І ступеня – Юлія Тригуб (науковий 
керівник Криниця С.О.),  

2) зі спеціалізації «Страхування» Дипломом ІІ ступеня – Григорій Кабенгеле і Нікіта 

Лимарь (науковий керівник Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент),  

3) зі спеціалізації «Фінанси і кредит» Дипломом ІІ ступеня - Юлія Ткаченко 
(науковий керівник Хуторна М. Е., д.е.н., доцент),  

4) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом ІІІ ступеня - 
Захар Шульга (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор),  

5) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» Диплом ІІІ ступеня - Світлана 
Романчук (науковий керівник Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент),  

6) зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» 
Диплом ІІІ ступеня - Жанна Бондар (науковий керівник Третяк Н.М., к.е.н., доцент),  

7) зі спеціалізації «Банківська справа» Диплом ІІІ ступеня - Аліна Ткаченко, 
(науковий керівник Костогриз В.Г., к.е.н., доцент). 
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Одержано Диплом ІІ ступеня і цінний подарунок у VIII Міжнародному конкурсу 
студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, 
сучасність і перспективи розвитку», який проводився Київським національним 
економічним університетом ім. В. Гетьмана – Жанна  Бондар (науковий керівник 
Пантєлєєва  Н.М., д.е.н., професор) (рис. 21). 

   

Рис. 21 Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська 
система: історія, сучасність і перспективи розвитку» 

 

Основні завдання колективу на 2021/2022 н.р. з наукової роботи:  

- виконання зобов’язань щодо здійснення наукових досліджень за Зведеним 
тематичним планом науково-дослідної роботи Університету 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; 
- 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. 
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Основні заходи виховної роботи Черкаського інституту, здійснених в 
2020/2021 н.р. надано в табл. 13. 

ТАБЛИЦЯ 13 

Основні заходи  навчально-виховної роботи Черкаського інституту 
в 2020/2021 н.р. 

1. Національно-патріотичне та інтелектуально-духовне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

1.  Святкові урочистості  з нагоди Дня знань 01.09.2020  
2.  Перша лекція до дня Знань  01.09.2020  

3.  Проведення практичного семінару на тему «Система 
виконання покарання та наслідки професійної деформації» із 
запрошенням представників БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ»  

18.09.2020  

4.  Зустріч студентів-правників із начальником Черкаського 
зонального відділу військової служби правопорядку 
полковником Чередниченко Сергієм Васильовичем 

30.09.2020  

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

05.10.2020 

6.  Проведення практичного семінару на тему “Безоплатні 
юридичні послуги в Україні” з керівниками Черкаського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

09.10.2020 

7.  Відзначення Дня козацтва 14.10.2020 
8.  Година пам’яті до дня відзначення 76-річниці визволення 

України від нацистів 
28.10.2020 

9.  Відзначення Дня ощадності 06.11.2020  
10.  Відзначення Дня Гідності та Свободи 21.11.2020 

11.  Взято участь в урочистостях з  Дня Соборності 22.01.2021 
12.  Взято участь в урочистостях та години пам’яті з нагоди  

річниці бою під Крутами, який є символом героїзму та 
самопожертви молодого покоління в боротьбі за 
незалежність. 

29.01.2021 

13.  Святкування Всесвітнього тижня грошей (Global Money 
Week) 

15-28.03.2021 

14.  День відкритих дверей «Мисли глобально - застосовуй 
локально!» 

12.04.2021 

15.  Участь в Акції «Запали свічку в пам'ять про Героїв Небесної 
Сотні…» 

20.02.2021 

16.  Проведення конкурсу «Кращий студент Черкаського 
інституту Університету банківської справи» 

11.05.2021 

17.  Участь у проведенні конкурсу «Кращий студент УБС» 14.05.2021 

18.  MEET UP 2021 у Черкаському банківському 29.05.2021 
19.  День відкритих дверей 29.05.2021 

 

2. Громадянське, морально-правове, превентивне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

20.  Дискусійна правова панель «Особливості юридичної 
відповідальності військовослужбовців в Україні» за участі 

30.09.2020 

https://www.globalmoneyweek.org/
https://www.globalmoneyweek.org/
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Чередниченко С.В., начальника Черкаського зонального відділу 
військової служби правопорядку полковником  

21.  Бесіда «Боротьба з дезінформацією та фейками» з Сущенко Р., 
журналістом, кореспондентом національного державного 
агентства Укрінформ 

01.10.2020 

22.  Дискусійна правова панель «Безоплатні юридичні послуги? Чи 
це можливо?» за участі Скіць С. М., директора Черкаського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, адвокат безоплатної правової допомоги, та заступник 
директора – Мостової І.В.. 

09.10.2020 

23.  Проведення вебінару «10 бюджетних заповідей депутата 
місцевої ради» 

23.10.2020 

24.  Всеукраїнське опитування «Ціннісні орієнтири українського 
студентства» в рамках проекту Еразмус+ 

3.04.2021 

 
3. Художньо-естетичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

25.  Відвідано книжково-ілюстративну виставку і взято участь у 
літературній бесіді «Світло поетичної зорі» в читальній залі 
Черкаського інституту, присвячену до 150 річчя з дня 
народження Лесі Українки 

25.02.2021 

26.  Весна починається з Кобзаря… взято участь у челенджі 
#Шевченку207 з поширенням в соцмережах улюблених рядків з 
творчості Кобзаря 

3.03.2021 

27.  Відвідано експозицію книжково-ілюстративної виставки 
«Шевченкова свіча століттями горить» в читальному залі 
бібліотеки Черкаського інституту 

9.03.2021  

28.  Шевченківські читання «Філософські роздуми Великого 
Кобзаря»  

19.03.2021 

29.  Відвідано вечір-інтерв’ю з заслуженим художником України 
Миколою Теліженком «Витинанка – це моя молитва» в рамках 
Всеукраїнського тижня юнацького читання «ПАРАД ЮВІЛЕЇВ» в 
обласній бібліотеці для юнацтва 

26.03.2021  

30.  Відвідано виставку «Витинанки» – персональна виставка 
присвячена 70-річчю Миколи Теліженка, заслуженого 
художника України, Черкаський обласний художній музей 

30.03.2021 

31.  Відзначення «Дня вишиванки»  20.05.2021 
32.  Художній майстер-клас для викладачів та студентів з розпису 

хустинки з логотипом ЧННІ УБС від Ірини Сімак, випускниці 
інституту 

29.05.2021 

33.  Святкування Дня банківського працівника. Перегляд вистави 
Музично-драматичного театру імені Шевченка «Украдене 
щастя»  

30.05.2021 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011279652906&__cft__%5b0%5d=AZVTyOE--rozu65D5_V1awzT94IHcopfht-ZddGLFNl8YdSdgWAZiteqdpjnFZ0k-EcdPZMf2q_adzDF9IBzVvWXvEGws0XI0kpPj-saehVWWB1znMnthEyjy_C7jtvpNoalMiH8o6Q8iXE9gGnM7xdURE-QttfDfJ6rGXblpMELbQ&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
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4. Пропаганда та формування здорового способу життя. Фізичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

34.  Товариська гра з волейболу між командами Національного 
університету ім. Б. Хмельницького та Черкаського інституту 
УБС 

16.03.2021 

35.  Товариська гра з волейболу між командами Черкаського 
державного бізнес-коледжу та Черкаським інститутом УБС 

18.03.2021 

36.  Товариська гра з волейболу між командами Національного 
університету ім. Б. Хмельницького та Черкаського інституту 
УБС 

25.03.2021 

37.  Проведено турнір з волейболу між трьома командами 13.04.2021 
15.04.2021 
20.04.2021 

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

15.05.2021 

39.  Проведено товариську зустріч з волейболу присвячену Дню 
банківського працівника між командами  Черкаського 
державного бізнес-коледжу та Черкаським інститутом УБС 

22.05.2021 

 

   

Рис. 22 Товариська зустріч з волейболу, присвячена Дню банківського 
працівника 

 

5. Трудове та професійне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

40.  Проведено зустріч "Працевлаштування молоді в сучасних 
умовах" з провідним фахівцем Черкаського міського центру 
зайнятості Тесленко О. О.  

30.03.2021 

41.  Участь у IT CAREER DAY 2021 - Open Air 24.06.2021 
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IT CAREER DAY 2021 - Open Air 

Основні завдання колективу на 2021/2022 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, країни; 
- 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 освітньому 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; 
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- 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.  

Черкаський інститут в рамках двосторонніх угод про співпрацю Університету 
банківської справи підтримує відносини з Вищою школою – Університетом прикладних 
наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Краківським 
економічним університетом, Варшавським університетом, Познанським університетом 
економіки і бізнесу  (Республіка Польща), Університетом прикладних наук (м. Вільнюс, 
Литва), Литовським бізнес університетом прикладних наук (м. Клайпеда, Литва) та 
іншими навчальними закладами за кордоном.  

У 2020/2021 н.р. в рамках співпраці Університету банківської справи та 
Познанського університету економіки і бізнесу Григорій Кабенгеле та Нікіта Лимарь 
навчалися за програмою семестрового обміну протягом 23 лютого по 4 липня 2021 
року. (рис. 14).  

 

 

  

Рис. 14 Семестрове навчання в Познанському університеті економіки і бізнесу  

(Республіка Польща) 

Нажаль, внаслідок пандемії COVID-19 не відбулось  навчання за програмою 
академічної мобільності Еразмус+ у 2020/2021 н.р. 

У рамках міжнародної наукової співпраці НПП Черкаського інституту підтримують 
зв’язки з колегами навчальних закладів закордоном шляхом участі в наукових заходах 
та друку наукових публікацій.  

 
Основні завдання колективу на 2021/2022 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; 
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- 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.  

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 на базі БСЗО та за програмами зі 
скороченим терміном 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 2020/2021 н.р. науково-педагогічними працівниками Черкаського 
інституту було проведено багато заходів профорієнтаційної роботи (табл. 14). 

ТАБЛИЦЯ 14 

Профорієнтаційні заходи Черкаського інституту в 2020/2021 н.р. 

№ 
з/п 

Назва заходу 
Дата 

проведення 
Учасники 

1.  Брейн-ринг в Черкаському 
комерційному технікумі 

24.03.2021 р. Студенти 3-го курсу технікуму; 
НПП ЧННІ: Запорожець С.В., Костогриз 
В.Г., Чепелюк Г.М. 

2.  Участь кафедри права і СГД у 
презентації спеціальності 081 
Право на День відкритих дверей 

12.03.2021 р. Колісник А.С. (доцент кафедри 
права і СГД) 

3.  Створення та розміщення в 
соціальних мережах та на сайті 
Черкаського інституту 
анімаційного рекламного ролику 
спеціальності 081 Право  

01.06.2021 р. Кафедра права і СГД. 

 Відзначення Дня ощадності: 

4.  Профорієнтаційна бесіда 
 

03.11.2021 Учні 10 - 11 класів Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5 Золотоніської міської ради 
Черкаської області 

5.  
Профорієнтаційна бесіда 04.11.2021 

Учні 10 - 11 класів Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 Золотоніської міської ради 
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Черкаської області 

6.  Консультування підготовки наукової 
роботи “Діджиталізація малого бізнесу 
України “ до Малої академії наук 
України 

29.10.2021 

Учениця 11 класу Смілянської НВК 
гімназії ім. В.Т. Сенатора 

 Проведення інтерактивних заходів для школярів з права: 

7.  Проведення гостьової лекції-
дискусії на тему “Попередження 
булінгу в шкільному середовищі” 
(ЗОШ № 2 смт. Олександрівка) 

06.04.2021 р. Доцент кафедри права і СГД 
Колісник А.С. 

 Відзначення «GLOBAL MONEY WEEK 2021»: 

8.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт    

19.03.2021 Учні 7 - 11 класів Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
13 Черкаської міської ради Черкаської 
області; 

9.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

22.03.2021 Учні 7 - 11 класів Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Черкаської міської ради Черкаської 
області 

10.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

23.03.2021 Учні 7 - 11 класів Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської міської ради 
Черкаської області 

11.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

19.03.2021 Учні 10-11 класів Черкаської приватної 
загальноосвітньої школи I-III ступенів 
"Софія" 

12.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

24.03.2021 Учні 10 - 11 класів Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5 Золотоніської міської ради 
Черкаської області 

13.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

24.03.2021 Учні 10 - 11 класів Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 Золотоніської міської ради 
Черкаської області 

14.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

24.03.2021 Учні 10-11 класів Золотоніської гімназії 
ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської 
ради Черкаської області 

15.  Профорієнтаційний диспут, змагання 
на платформі Kahoot!,  конкурс 
відеоробіт   

25.03.2021 Учні 10-11 класів Смілянського НВК 
гімназії ім. В.Т. Сенатора 

16.  Відзначення «Global money week 
2021» 

25.03.2021- 
29.03.2021 

Студенти-правники юридичної 
клініки “ЮРКОНСАЛТ” черкаського 
інституту 

17.  Просвітницький захід з 
відзначення «Global Money Week-
2021» 

24.03.2021  Студенти Черкаського 
політехнічного фахового коледжу 

 

  

Доцентами кафедри фінансів та банківської справи Черкаського інституту Університету банківської 
справи Запорожець С.В., Костогриз В.Г., Чепелюк Г.М, було проведено зустріч зі студентами  

Черкаського політехнічного фахового коледжу 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
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 Відзначення Дня банківського працівника 

18.  Науково-практична онлайн 
дискусія «Потенціал міленіалів 
для цифрового майбутнього 
банків», приурочена Дню науки 
та Дню банківського працівника  

14.05.2021 Вчителі та учні 10-11 класів 
Золотоніської спеціалізованої школи 
№1 Золотоніської міської ради 
Черкаської області,  Смілянського НВК 
гімназії ім. В.Т. Сенатора 

 Дні відкритих дверей 

19.  Віртуальний день відкритих 
дверей Університету 
банківської справи 

12.04.2021 
12.05.2021 

Он-лайн, канал ютуб 

20.  «ВСТУП 2021: БЮДЖЕТ – ЦЕ 
РЕАЛЬНО!» 

29.05.2021 учнівська молодь і батьки 
м. Черкаси 

 

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

Нажаль у зв’язку з локдауном коронавірусної інфекції в 2020 р.. на базі 
Черкаського інституту не проводився Регіональний турнір з фінансової грамотності у 
Черкаській області. 

Черкаський інститут продовжує співпрацю в напряму проведення спеціалізованих 
курсів освітньо-професійної підготовки учителів фінансової грамотності за широким 
тематичним змістом (05.04-10.04.2021).  

Це дає змогу не тільки підвищити рівень знань з фінансової грамотності та 
педагогічну майстерність учителів, 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 2021/2022 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; 
- прийняття участі у просвітницьких заходах з фінансової грамотності для всіх 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 2020/2021 н.р. проведено роботи щодо підтримки матеріальної бази 
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(табл. 15).  
ТАБЛИЦЯ 15 

Виконання робіт з підтримки матеріальної бази Черкаського інституту  
в 2020/2021 н.р. 

Види робіт 
Кошти, грн 

Всього спеціального 
фонду 

інші 
залучені 

Заміна лічильників холодної води 21225,09  21225,09 

Заміна зворотнього клапану станції 
пожежогасіння гуртожитку №1 

3630,40  3630,40 

Технічне обслуговування та перезарядка 
вогнегасників 

9625,98  9625,98 

Заміна насосів пожежної насосної станції 
гуртожитку 

55534,12  55534,12 

Поточний ремонт ділянки теплової мережі 7466,40  7466,40 

Ремонт кондиціонерів серверної 4150,00  4150,00 

Електролічильники, комутаційна апаратура, 
кабельна продукція 

41663,60  41663,60 

Ремонт та часткову заміну світильників у місцях 
загального користування, ремонт електроплит, 
заміна автоматів, встановлення світильників 
аварійного освітлення насосних станцій та 
аварійних виходів 

 15500,00 15500,00 

Роботи пов’язані з інженерними мережами 
(розводка води, каналізація, змішувачі, засувки, 
крани, шланги і т.п.) 

 27150,00 27150,00 

Косметичний ремонт кімнат та місць загального 
користування, спортивного залу, ремонт 
цокольної плитки прибудови до учбового 
корпусу 

 35690,00 35690,00 

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

 17300,00 17300,00 

Разом: 139665,19 95640,00 235305,19 

 
Для інституту особливе значення має збереження матеріально-технічного 

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. 

Забезпечення засобами комп’ютерної техніки. Загальна кількість сучасних 
персональних комп'ютерів по Інституту – 306 одиниць, з них безпосередньо задіяні в 
освітньому процесі у 2020-2021 н.р. – 174 одиниць; ноутбуків - 13, серверів - 13 шт. з 
яких безпосередньо для автоматизації діяльності навчального закладу і навчальних 
занять використовується 9. 
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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». 

Інформаційне забезпечення.  
Однією із найповніше укомплектованих для потреб навчання серед бібліотек 

Черкаської області (табл. 16). Загальний фонд бібліотеки - 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, 
в  т. ч. колекція авторефератів дисертацій – 344 прим., брошури - 705 прим.; 
електронних носіїв із записом – 865; мережевих локальних документів, що доступні 
користувачам бібліотеки (не службові) -1029. 

У роботу бібліотеки запроваджена електронна версія інформаційно-бібліотечна 
система – «Ірбіс64», яка надає можливість автоматизованої книговидачі, 
комплектування та каталогізації, організації доступу користувачів засобами мережі 
Інтернет до електронного каталогу та інших інформаційних ресурсів.  

Важливим електронним ресурсом є Інституційний репозитарій. Наповнення 
репозитарію Черкаського інституту – 724 електронних версій наукових публікацій 
науково-педагогічних працівників Черкаського інституту, а саме: автореферати 
дисертацій – 21; монографії, розділи монографій – 10; навчальні посібники, підручники 
– 13; наукові статті – 612; тези доповідей – 49; збірники конференцій – 13. 

У репозитарії серед 95 авторів, електронні архівування  публікацій  здобувачів 
вищої освіти - 18 авторів це студенти та аспіранти. 

В бібліотеці створено умови для використання можливостей глобальної та 

локальної мережі Інтернет, як додаткового інформаційного ресурсу, що відкриває доступ 

до необмеженої кількості інформаційних джерел.  Засобами інформаційної і рекламної 

діяльності бібліотека активно підтримує  доступ до платформи ScienceDirect eBooks, 

провідної колекції наукових електронних книг від Elsevier, що надає Міністерство освіти і 

науки України; рух Відкритого Доступу до Знань, в рамках якого надається доступ до 

наукових електронних ресурсів наукометричною реферативною базою даних Scopus та 

Web of Science. У бібліотеці створено локальну комп'ютерну мережу, що налічує 12 ПК, 

підключених до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет і зоною Wi-Fi, 

користувачам бібліотеки надано доступ до бази даних Scopus.  

ТАБЛИЦЯ 16 
Основні інформаційного забезпечення та роботи наукової бібліотеки 

в  Черкаському  інституті в 2020-2021 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) 183077,39 

4. Фонд наукової літератури (примірників) 3993 

5. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

- 

6. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(вартість) 

- 

7. Надійшло до фонду наукової літератури (примірників) - 

8. Списано з основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

- 

9. Списано з основного бібліотечного фонду (вартість) - 

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
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10. Наповненість цифрової бібліотеки (кількість) 92445 

11. Кількість записів в електронному каталозі (книги) 14801 

 Кількість записів в електронному каталозі (періодичні 
видання) 

77644 

12. Кількість документів у репозитарії 724 

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

340 всього; студентів -

260 (на 01.01.2021р.) 
209 (на 01.06.2021р.) 

14. Кількість відвідувань користувачами (чол.) 1470 

15. Кількість книговидачі (примірників) 2200 

15. Кількість місць книговидачі 1 

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 

 
Продовжується робота бібліотеки по реалізації проєкту «Культура академічної 

доброчесності: роль бібліотек» - «Корисні посилання щодо академічної доброчесності». 

Підібрано матеріали до теми «Академічна чесність» - рекомендаційний список 

«Академічна доброчесність: виклики сучасності». Електронне видання «Доброчесність та 

етика» (серія з 14 модулів та методичного посібника для викладачів), запропоноване 

Міністерством освіти і науки з метою підвищення якості викладання питань 

доброчесності та етики розміщено на сайті Інституту та Web - сторінці бібліотеки.  

Протягом навчального року надавались бібліографічні довідки та бібліографічні 

консультації, переважна кількість яких для користувачів виконувалась електронною 

доставкою. Присвоєння індексів УДК для наукових статей студентів та науково-

педагогічних працівників.  

Організовано 12 тематичних виставок та відкритих переглядів літератури. 

Експозиції книжкових виставок супроводжувались бесідами-оглядами, анонсами-

повідомленнями про книги та авторів, акцентувалась увага на оригінальні видання, 

висвітлювалися знаменні дати та події із життя країни, літератури, мистецтва. Протягом 

2020-2021 навчального року функціонували такі книжкові виставки: «Математична 

компетентність: 2020 – 2021 рік оголошено роком математики в Україні»; «Гривня – 

атрибут державності»; «Черкаси. Сива давнина і молодість у 734 роки»; «Зберігаючи 

пам’ять про Голокост»; «Психологія: емоційна сфера особистості»; «Відлуння 

Чорнобильських дзвонів»; «Академічна доброчесність – якість вищої освіти»; 

«Черкаський Інститут Університету банківської справи: історія і сьогодення». 

З циклу книжкових виставок «Знаменна дата у календарі» організовано книжкові 

виставки: «Королева детективу : Агата Крісті» до 130-річчя від дня народження»; «Леся 

Українка: світло поетичної зорі» (До 150 – річчя від дня народження); «Тарас Шевченко 

– поет духовної свободи»; «Таємничий та загадковий Гоголь»; «20 травня – професійне 

свято банківських працівників». 

До відзначення Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня 2020 р.): у вестибюлі 

Інституту оформлено книжкову фотозону «Від книги – до світла, до знань, до життя». 

Ініціаторами підготовки свята виступили студенти ІІ курсу та студентська рада Інституту; 

В читальній залі діяв широкий відкритий перегляд: «Найкращі книги», «Світові 

бестселери», «Книги-кінохіти», «Книги, що спонукають мислити – бізнес-психологія». 

Книжкова виставка «Будь сучасним – читай українську літературу!» супроводжувалась 
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озвученим оглядом найкращих книг сучасних українських письменників. В цей день 

почесним гостем був Роман Сущенко – колишній політв’язень Кремля, нині Голова 

Черкаської обласної організації партії «Європейська Солідарність», зустріч відбулася в 

читальній залі бібліотеки. Присутні мали змогу побачити малюнки Романа Сущенка, 

виконані кульковою ручкою (нічим іншим бранцеві російської в’язниці не дозволялось 

користуватись). 

29 травня 2021 року в читальній залі організовано книжкову викладку «Книжкове 

розмаїття», яка стала бібліотечною локацією до проведення заходу «Meet Up. 

Абітурієнт. Студент. Випускник».  

Традиційними стали проведення годин інформаційно-бібліографічних знань, в 

ході яких студенти знайомляться з відкритим книжковим фондом бібліотеки, 

електронними ресурсами бібліотеки, методикою пошуку документів в базах даних, 

присутніх в електронному каталозі та Інституційному репозитарії. Увага акцентувалась 

на темах навчальних дисциплін: «Ринок фінансових послуг»; «Лідерство та командна 

робота», «Продажі фінансових продуктів»; для студентів – магістрів  проведено годину 

бібліографії «Готуємось до написання магістерської роботи».  

Бібліотечна сторінка на сайті інституту – інформаційний ресурс з різноманітним 

систематизованим змістом і регулярною актуалізацією, є джерелом інформації про 

новини бібліотеки та засобом її популяризації. На Web - сторінці бібліотеки відображено 

інформаційні та інформаційно-бібліографічні презентації, книжкові анонси, 

бібліографічні дайджести, віртуальні книжкові виставки. Протягом навчального року вони 

поповнились такими темами: «Книги, які допоможуть пізнати себе і світ»;  «Психологія 

бізнесу та управління: виклики сьогодення»; «Академічна доброчесність: якість сучасної 

освіти».  

Цьогоріч, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які дали поштовх до розвитку 

дистанційного навчання та інших віддалених форм роботи, показники роботи бібліотеки 

( книговидача та відвідування) дещо знижені в порівнянні з попереднім навчальним 

роком. Але це не заважає зміні її позитивного іміджу. 

 
Основні завдання колективу на 2021/2022 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; 
- 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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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА РОБОТА 
 

Фінансово-економічна робота в Черкаському інституті 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». 

Упродовж 2020-2021 н.р. забезпечено складання та подання фінансової, 
податкової, статистичної та інших видів звітності до Університету в обсязі та в строки, 
встановлені чинним законодавством України. Здійснено аналіз результатів фінансово-
економічної діяльності за 2020 рік та планування доходів і витрат інституту на 2021 р. 

Проведено у встановлені строки інвентаризацію грошових коштів і розрахунків, а 
також майнових і матеріальних цінностей інституту відповідно до вимог нормативно-
правових актів України з проведення інвентаризації. 

Соціальний захист учасників освітнього процесу. 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. 17. 

ТАБЛИЦЯ 17 
Соціальна підтримка працівників і здобувачів вищої освіти  

шляхом надання матеріальної допомоги та соціальних виплат у 2020/2021 н.р. 

Вид виплати 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

Разова премія студентам 60 748,00 — 60 748,00 

Стипендія сиротам з опікою 39 310,00 — 39 310,00 

Стипендія сиротам на ПДЗ 139 910,00 — 139 910,00 

Соціальна стипендія 146 320,00 — 146 320,00 

Компенсація харчування сиротам 113 625,00 — 113 625,00 

Грошова допомога на придбання 
одягу сиротам 

2 142,00 — 2 142,00 

Щорічна матеріальна допомого 
сиротам 

680,00 — 680,00 

Грошова допомога на придбання 
літератури сиротам 

35 400,00 — 35 400,00 

Разова премія працівникам 541 494,44 — 541 494,44 

Допомога на оздоровлення НПП 215 977,43 41 070,05 257 047,48 

Разом (грн) 1 295 606,87 41 070,05 1 336 676,92 
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ДОДАТКИ 
 

ДЕТАЛІЗОВАНА 
інформація про результати наукової діяльності 

Черкаського інституту Університету банківської справи 
у 2020/2021 навчальному році 

 
Таблиця 1 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 
 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

35 На 1 НПП 

Монографії в т.ч. / в електронному варіанті 2/0 0,06/0 

Підручники  0 0 

Навчальні посібники  0 0 

Навчальні практикуми, препринти  0 0 

Словники  0 0 

ВСЬОГО  1 0,06 
 

 
Таблиця 2 

Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

35 На 1 НПП 

Кількість публікацій у Scopus/WoS 2/8 0,06/0,23 

Загальна кількість публікацій наукових статей / у 
т.ч. у закордонних виданнях 

44/7 1,26/0,2 

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

0/0 0/0 

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

106/94 3,03/2,69 

 
 

Таблиця 3 
Наповнення наукового репозитарію Університету 

 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

35 На 1 НПП 

Кількість наукових публікацій, розміщених у 
репозитарію, всього 

721 20,6 

З них:   

монографій, розділів монографій 16 0,46 

підручників, навчальних посібників 13 0,37 

наукових статей 612 17,49 

тез доповідей 49 1,4 

автореферати дисертацій, дисертації 21 0,6 
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Таблиця 4 

Рецензування та опонування наукових робіт 

                                      Кількість НПП ЧННІ 

35 На 1 НПП 

Опонування дисертацій 8 0,23 

Відгуки на автореферати 11 0,31 

Рецензування монографій 0 0 

Рецензування підручників 0 0 

Рецензування навчальних посібників 0 0 

Рецензування наукових статей 42 1,2 

Рецензування програм та навчально-
методичні матеріали  

2 0,06 

Рецензування дисертацій 7 0,2 

ВСЬОГО 70 2,0 
 

 
Таблиця 5 

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

                                                                  Кількість НПП ЧННІ 

35 На 1 НПП 

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

25/69 0,71/1,97 

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

5/13 0,14/0,37 

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

15/50 0,43/1,43 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 45/132 1,29/3,77 

 
Таблиця 6 

Підготовка та захист дисертацій 

 ЧННІ 

Захищено Триває підготовка 

                                        Кількість НПП 35 На 1 НПП 35 На 1 НПП 

Докторські  1 0,03 1 0,03 

Кандидатські  0 0 2 0,06 

ВСЬОГО 1 0,03 3 0,09 
 

 

Науково-дослідна робота студентів 
Таблиця 7 

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

Кількість студентів ЧННІ 

206 На 1 студ. 

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні 
конференції та форуми / к-ть учасників 

18/86 0,09/0,42 

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

7/64 0,03/0,31 

Конкурси / к-ть учасників 14/26 0,07/0,13 

Семінари, круглі столи / к-ть учасників 0 0 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 39/176 0,2/0,85 
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Таблиця 8 
б) Результативність участі у наукових конференціях, конкурсах 

Кількість студентів ЧННІ 

206 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 0,05 
 
 

Таблиця 9 

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

Кількість студентів ЧННІ 

206 На 1 студ. 

Участь у виконанні НДР кафедри та інститутів (кількість НДР / 
кількість студентів-виконавців НДР) 

5/43 0,02/0,21 

Науково-пошукова робота 15 0,07 

Наукові статті  10 0,05 

Тези доповідей 139 0,68 

ВСЬОГО  169/43 0,82/0,21 
 

 


