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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію 
Університету банківської справи» № 1806-р від 29 грудня 2021 року та наказу 
Міністерства освіти та науки України «Про реорганізацію Університету банківської 
справи» № 165  від 14 лютого 2022 року Черкаський навчально-науковий інститут 
Університету банківської справи з 1 червня 2022 реорганізовано у Територіально 
відокремлений структурний підрозділ «Черкаське навчально-наукове відділення 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (далі Черкаське відділення). 
Саме тому діяльність Черкаського відділення здійснювалась за всіма напрямами, 
передбаченими Основними завданнями Університету банківської справи на 2021-
2022 н.р., реалізація яких дозволяє виконувати головні положення Закону України «Про 
вищу освіту». 

До факторів, що визначили діяльність Черкаського відділення в 2021-2022 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 щодо оптимізації структури інституту вищої освіти України; 
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. Водночас, визначальний вплив на діяльність Черкаського 
відділення, як і будь-якого іншого навчального закладу України, був зумовлений 
повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року.  

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ЧЕРКАСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ У ЗВІТНЬОМУ 

ПЕРІОДІ 
 

• Якість контингенту та підготовки фахівців. Нажаль протягом останніх 
п’яти років спостерігається низхідна тенденція за обсягами контингенту  
Черкаського відділення, 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 29.06.2022 р. контингент становить 132 особи, у тому числі 99 – за 
кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного замовлення – 33 особи, 
з них 116 осіб – здобувачі вищої освіти денної форми навчання.  

Показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого 
(магістерського) освітнього рівня показали абсолютну успішність 100%, якісну – 
95,7%, зокрема, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –  100%; 071 
«Облік і оподаткування» – 83,3%, 073 «Менеджмент» -  100. Здобули диплом з 
відзнакою – 2 (9%) здобувачів. З огляду на законодавчі зміни та неможливість 
здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за бюджетною пропозицією у 
територіальних відокремлених структурних підрозділах, Черкаське відділення у 
2021-2022 н.р. здійснював випуск магістрів, які навчалися виключно за 
контрактною основою. 

У 2021/2022 н.р. якісна успішність здобувачів за освітнім рівнем «бакалавр» 
становить 56% при 99% абсолютної успішності.  

Результати державної атестації здобувачів відділення за спеціальностями (якісна 
успішність): 071 «Облік і оподаткування» - 100,00%; 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» -  90,48%; 081 «Право»  – 93,94% за денною формою 
навчання та 100% за заочною формою навчання; 073 «Менеджмент»  – 100%; 121 
«Інженерія програмного забезпечення» – 93,75%. При цьому, державна атестація 
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здобувачів відділення за спеціальностями 073 «Менеджмент»  та 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» проходила у формі захисту кваліфікаційної 
бакалаврської роботи. Середній бал проходження здобувачами відділення 
державної атестації становить 4,47. 

Здобувачі першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми здобули дипломи з 
відзнакою 13,5% (7 осіб).  

• Для забезпечення освітнього процесу 2021/2022 н.р. за спеціальностями 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справи та страхування», 
073 «Менеджмент», 082 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
діючими є 12 освітніх програм і 12 навчальних планів, розроблено 32 робочих 
навчальних плани, адаптованих до сучасних вимог та запитів ринку праці щодо 
нових компетенцій фахівців. 

• В умовах поширення коронавірусу COVID-19, а з 24 лютого 2022 введення 
воєнного часу відділенням 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.  

• У 2021/2022 році було внесено зміни в організаційну структуру Черкаського 
відділення, у тому числі на базі чотирьох кафедр (фінансів та банківської справи; 
обліку та оподаткування; права та соціально-гуманітарних дисциплін; 
менеджменту та інформаційних технологій) створено дві кафедри – фінансів та 
обліку; управління, інформаційних технологій та права. Кожна з цих кафедр 
випускова, а саме: кафедра фінансів та обліку є випусковою для спеціальностей 
071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справи та страхування»; 
кафедра управління, інформаційних технологій та права – 073 «Менеджмент», 
082 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення».  

Розроблено та оновлено 132 навчально-методичні матеріали навчальних 
дисциплін, у  тому числі в розрізі кафедр: кафедра фінансів та обліку 45 
навчальних дисциплін; кафедра управління, інформаційних технологій та права – 
68, в тому числі за спеціальністю 073 Менеджмент – 18, спеціальністю 081 Право 
– 25, спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення – 25. 

У 2021/2022 н.р. продовжено процес сертифікації навчальних дистанційних курсів, 
а саме кафедра фінансів та обліку успішно здійснила сертифікацію 3-х 
навчальних дисциплін.  

• Підготовлено 103 робочі програми навчальних дисциплін, 38 методичних 
розробки для виконання курсових робіт, практичних та індивідуальних навчально-
дослідницьких завдань, організації поточного, і підсумкового контролю знань, у 
тому числі: 14 методичних рекомендації для самостійної роботи здобувачів; 12 – 
для курсового та дипломного проектування бакалаврів та магістрів; 2 – для 
підготовки до кваліфікаційного іспиту;  1 – методичні розробки щодо виконання 
Професійного тренінгу, 1 – для виконання завдань з дисципліни «Навчальна 
практика»; 4 – методичних рекомендацій з проходження виробничої та 
переддипломної практик.  
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• Проведено 16 гостьових лекцій за актуальною проблематикою в рамках 
навчальних дисциплін, практичних аспектів розвитку підприємств реального 
сектору економіки, фінансово-кредитних і державних установ. Кафедрами 
проведено 10 навчально-методичних семінарів. 

• Продовжено практику отримання здобувачами неформальної та 
інформальної освіти, що сприяє  самоорганізованому розширенню знань та умінь 
ключових і професійних компетентностей. За такою формою на відкритій освітній 
платформі Coursera у 2021/2022 н.р. навчалися здобувачі спеціальності 
121 «Інженерія програмного забезпечення» (онлайн-курси «Smart Contracts», 
«Cloud Systems Software», «Blockchain Basics», «Bitcoin and Cryptocurrency 
Technologies», «Основи технологій BlockChain», «Вступ в блокчейн-технології на 
базі платформи «Ethereum», «Cryptocurrency and Blockchain: An Introduction to 
Digital Currencies», «Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems 
– Part 1, Part 2», «Foundations of Project Management», «Основи Java», «Java. 
Базовий курс», «Легкий старт Java», «Economics for non-economists», «Мережеві 
пристрої») та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (онлайн-курс 
«Фінансові ринки») з отриманням сертифікатів.  

• Академічна мобільність у 2021-2022 н.р. не набула активності внаслідок, по-
перше, продовження дії карантину для боротьби із коронавірусною хворобою в 
Україні, а по-друге, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 
2022 року. Водночас 1 здобувачка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і 
страхування» була на семестровому навчанні у 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 
2021/2022 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 "ДВ-ПРОФКОНСАЛТ", 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 3 трьохсторонніх договорів 
про здобуття вищої освіти за дуальною формою навчання. За результатами 
дуальної освіти у 2021-2022 н.р. маємо 1 випадок 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 відділення, працівниками 
якої є здобувачі-працівники під керівництвом викладацького складу. Юридична 
клініка «ЮРКОНСАЛТ» забезпечує практичну підготовку здобувачів, спрямовує їх 
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увагу на оволодіння практичними аспектами юридичної професії та сприяє 
розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних 
проблем. 

Черкаське відділення щорічно проводить заходи в рамках Global Money Week, 
який як правило припадає на другу половину березня. У 2022 році це було 21-25 
березня. З огляду на воєнне вторгнення Російської Федерації цьогоріч ці заходи 
не проводилися. 

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

Станом на 01.06.2022 р. освітній процес забезпечували 27 науково-педагогічний 
працівник, з них 18 за основним місцем роботи. Якісний склад науково-
педагогічного колективу представлений 5 докторами наук; 13 кандидатами наук 
(табл. 12). Частка докторів і кандидатів наук становить 100% від загальної 
чисельності науково-педагогічних працівників, яка порівняно з минулим роком 
зросла (+5,7%).  

Упродовж 2021-2022 н.р. одержано вчене звання професора (1 особа). 
Продовжується робота над 2 докторськими дисертаціями.  

Підвищили кваліфікацію 6 викладачів на курсах підвищення кваліфікації за 
програмою удосконалення викладання фахових дисциплін, шляхом  міжнародного 
науково-педагогічного стажування (1 особа).  

• За результатами самоаналізу якість кадрового складу становить 
100% (проти 97% у 2020-2021 н.р.), а саме: 25% НПП мають відповідність 9 – 10 
вимогам і 68,75% НПП – 5-8 вимог, 6% НПП (1 особа) відповідають визначеному 
МОНУ мінімуму 4 вимоги. Жоден викладач не порушує кадрові вимоги щодо 
провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами.   

• Забезпечено виконання плану наукової роботи Черкаського 
відділення. Завершено виконання 1-єї науково-дослідної роботи, за якою 
підготовлено, відповідно до встановленого порядку, і передано в УкрІНТЕІ 
заключний звіт. Також у 2021/2022 н.р. науково-педагогічні працівники долучалися 
до виконання науково-дослідної теми, яка виконувалася у рамках виконання 
завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» 
Університету банківської справи за договором про базове фінансування з 
державного бюджету. Підготовлено, відповідно до встановленого порядку, і 
передано до МОН України та в УкрІНТЕІ проміжний звіт. Також продовжено 
виконання 2-х ініціативних науково-дослідних робіт. 

• Проведено XV Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток 
банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» з панельними 
дискусіями «Трансформація забезпечення фінансової стабільності банківського 
сектору в сприянні сталому розвитку»; «Фінансова цифровізація: процеси, 
регулювання, проблеми і виклики часу»; «Цифрові фінансові активи в сучасній 
грошовій системі» (17 листопада 2021). Водночас, через воєнний стан в Україні 
проведення ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
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аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 
глобалізаційних процесів» перенесено на наступний навчальний рік. 

• Проведено ІV Регіональний турнір з фінансової грамотності для школярів 10-
11 класів і учнівських об’єднань, загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів, студентів передвищої та професійної та професійно-технічної освіти (18 
грудня 2021 р.). 

• Проведено I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом «Фінансова безпека» (лютий 2022). Водночас відповідно до наказу 
МОН України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
05.11.2021 №1179» від 31.05.2022 р. № 508 відмінено проведення другого туру 
Конкурсу. Оскільки МОН України внесло зміни до особливостей проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт лише у травні, то де-факто 
Черкаський інститут як базовий заклад вищої освіти де-факто повністю 
забезпечив рецензування галузевою конкурсною комісією 42 студентські наукові 
роботи (50 студентів-авторів з 26 закладів вищої освіти України). За результатами 
проведення І туру Конкурсу керівництво Черкаського відділення нагородило 
Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б. дипломом І ступеня (науковий керівник Криниця 
С.О.); А. Харченко та Ю. Харченко дипломом ІІ ступеня (науковий керівник Третяк 
Н.М.).  

• Незважаючи на дуже суттєве скорочення чисельності науково-педагогічних 
працівників, а саме на 49% та, відповідно, зменшення абсолютних показників,  
варто підкреслити, зростання наукової активності і результативності на одного 
НПП.  

Зокрема, наукова публікаційна активність на одного викладача (бралася до уваги 
лише кількість наукових статей) становить 1,9 проти 1,8 у 2020-2021 н.р. Так, 
підготовлено 1 грантову заявку для участі у Конкурсі спільних українсько-
польських науково-дослідних проєктів; 4 наукові звіти з науково-дослідних робіт; 
видано 2 монографії, у тому числі 1 виконувалася за кошти державного бюджету, 
1 збірник матеріалів науково-практичної конференції, опубліковано та подано до 
друку 35 наукових статей, із них 2 Scopus і 5 Web of Science, 2 у закордонних 
виданнях; 46 тез доповідей, із них 41 на міжнародних конференціях; здійснено 
наукове керівництво з підготовки 33-х тез доповідей студентів, у тому числі 29-ти 
для участі у міжнародних конференціях .  

За напрямом, пов’язаним із дисертаційними дослідженнями, активність на одного 
викладача дорівнює 2 проти 1,26 у 2019-2020 н.р. Зокрема, здійснено 
рецензування 3-х дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (2 безпосередньо у рамках роботи разової спеціалізованої ради ДФ 
26.883.011 Університету банківської справи; одну на етапі попереднього захисту), 
1 монографічного дослідження, 60 наукових статей, у тому числі 5 статей і 
міжнародних наукових виданнях, які у тому числі індексуються у Scopus (Financial 
Innovation), отже, загалом – 64 видів рецензувань. 

• Підвищилась активність науково-педагогічних працівників у наукових заходах, 
зокрема, показник на одну особу за активністю участі – 6,11  (проти 3,77 у 2020-
2021 н.р.).  
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Представники Черкаського відділення брали участь у 57 наукових заходах 12 
міжнародних науково-практичних та наукових конференцій і форумів (56 
учасників), у т.ч. за межами України 2 (8 учасників);  6 всеукраїнських науково-
практичних та наукових конференцій (11 учасників); 9 форумів, семінарів, круглих 
столів (12 учасників).  

• Переможцями у Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт став 1 
здобувач: 

• Одержано Диплом ІІІ ступеня та грошову винагороду у Всеукраїнському 
конкурсі LoNG-2021 (Look of New Generation/Погляд нового покоління) – 
«Блокчейн приходить в Україну», який проводився Українською асоціацією з 
розвитку менеджменту та бізнес освіти Київською Бізнес Школою, Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка – Іванюк О.М., Вдовіченко 
Р.В., Лакутін Д.В., Шпара Ю.С. (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., 
професор). 

Стосовно Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, що 
організовується МОН України, то згідно з наказом МОН України «Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 №1179» від 
31.05.2022 р. № 508 відмінено проведення другого туру Конкурсу. Тому 
нагородження студентів відбувалося за результатами І туру, а саме: 

1) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» Дипломом І ступеня – 
Котлярова К.А. (науковий керівник Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент),  

2) зі спеціалізації «Фінансова безпека» Дипломом ІІ ступеня - Харченко Ю., 
Харченко А. (науковий керівник Третяк Н.М., к.е.н., доцент),  

3) зі спеціалізації «Банківська справа» Диплом І ступеня - Тригуб Ю. П. 
(науковий керівник Запорожець С. В., к.е.н., доцент),  

4) зі спеціалізації «Облік і оподаткування» Диплом І ступеня - Троян Я., Зубака 
Р. (науковий керівник Гончаренко О.О., Реслер М.В., к.е.н., доцент),  

5) зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» Диплом І 
ступеня - Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б. (науковий керівник Криниця С.О., к.е.н., 
доцент),  

6) зі спеціалізації «Економіка бізнесу» Диплом І ступеня - Охріменко В.А., 
(науковий керівник Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент), 

7) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом І ступеня - 
Краснокутський Д.Е., (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., професор), 

8) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом ІІ ступеня - 
Іванюк О.М., (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., професор), 

9) зі спеціалізації «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» Диплом І ступеня - Вдовіченко Р.В., (науковий керівник 
Брайченко С.М., к.ю.н., доцент), 
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10) зі спеціалізації «Менеджмент організацій» Диплом І ступеня - Лакутін Д.В., 
(науковий керівник Кочума І.Ю., к.е.н., доцент), 

• Науково-дослідна робота здобувачів. Здобувачі брали участь у виконанні 
НДР, яка виконувалася за кошти державного бюджету, 49 осіб – у  44 наукових 
заходах, із них у 29 міжнародних конференціях, 3 – всеукраїнських науково-
практичних та науково-теоретичних конференцій, семінарах і круглих столах, 12 – 
конкурсах. Результатом науково-дослідної роботи здобувачів стали 10 дипломів 
на конкурсах студентських наукових робіт, 10 наукових статей, 33 тез доповідей, у 
тому числі 1 зарубіжній.  

• Забезпечено вихід чергових номерів за 2021 і 2022 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 2020: 85.14). 
Оновлено склад редакційної колегії та розширено інформацію стосовно політики 
журналу, процедури рецензування, умов підготовки публікації тощо.  

• Постійно здійснюється наповнення наукового репозитарію, який вже налічує 
785 наукових публікацій, зокрема: автореферати дисертацій – 21; монографії, 
розділи монографій – 29; навчальні посібники, підручники – 13; наукові статті – 
644; тези доповідей – 64; збірники конференцій – 14. 

• 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 проведено ІV Регіональний турнір з фінансової 
грамотності для школярів 10-11 класів і учнівських об’єднань, загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів, студентів передвищої та професійної та 
професійно-технічної освіти.  

• 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 відділення. Виконано заходи для забезпечення пожежної безпеки 
відділення. 

• Постійно здійснювалось оперативне висвітлення всіх подій на web-сторінці, 
на сторінках у Facebook та  Instagram Черкаського відділення. 

 

ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Черкаське відділення ЛНУ імені Івана Франка 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 Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

 
 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
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ТАБЛИЦЯ 1  
Освітні програми, що реалізуються у Черкаському відділенні ЛНУ  

імені Івана Франка 

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 ТВСП «Черкаське навчально-наукове відділення ЛНУ 
імені Івана Франка», 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.  

За результатами вступної кампанії 2021 року до Черкаського відділення ЛНУ імені 
Івана Франка на денну форму навчання за контрактом зараховано на освітній ступінь 
«магістр» - 5 осіб. На заочну форму навчання за контрактом зараховано:  бакалавр 
(молодший спеціаліст) – 3, освітній ступень «магістр» - 8 осіб. Таким чином зараховано 5 
осіб на денну та 11 осіб на заочну форми навчання.  

Основними причинами відсутності набору здобувачів на навчання за освітнім 
ступенем «бакалавр» на основі ПЗСО є: 1) зміни до ЗУ «Про вищу освіту» у частині 
можливості територіально відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти 
здійснювати підготовку фахівців лише на контрактній основі; 2) встановлення 
неконкурентоспроможної у регіоні вартості навчання (табл. 2).   

 
ТАБЛИЦЯ 2 

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти у 2021-2022 н.р. на основі ПЗСО закладами 
вищої освіти у м. Черкаси  

ЗВО 

Бакалавр на основі 
ПЗСО / за 1 рік 
навчання, грн. 

Бакалавр на основі 
ОКР МС /за 1 рік 10 

міс, грн. 

Магістр / за 1 рік 4 
міс, грн. 

денна заочна денна заочна денна заочна 

ЧНУ 22 800 15 960 - - 41 580 29 106 

ЧДТУ 21 240 16 900 42 480 - 41 400 31 800 
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ЧННІ 30 920 - 61 840 29 000 43 288 21 000 

 
Контингент Черкаського відділення за результатами вступної кампанії 

характеризувався такими даними (табл. 3). 
 

ТАБЛИЦЯ 3 
Контингент студентів Черкаського навчально-наукового відділення ЛНУ  

імені Івана Франка у розрізі джерел фінансування 

Форма 
навчання 

Усього 
здобувачів 

вищої освіти 

З них за кошти 

Фізичних і 
юридичних осіб 

Державного 
бюджету 

2
0

2
0

/ 
2

0
2

1
 

2
0

2
1

/ 
2

0
2

2
 

+
/-

 

2
0

2
0

/ 
2

0
2

1
 

2
0

2
1

/ 
2

0
2

2
 

+
/-

 

2
0

2
0

/ 
2

0
2

1
 

2
0

2
1

/ 
2

0
2

2
 

+
/-

 

денна 246 116 -130 141 83 -58 105 33 -72 

заочна 12 16 +4 10 16 +6 2 - -2 

Всього 258 132 -126 151 99 -52 107 33 -74 

 

Станом на 29.06.2021 року освітньою діяльністю в Черкаському відділенні 
охоплено 132 особи (99 – за кошти фізичних і юридичних осіб, за рахунок державного 
замовлення – 33), з них 116 осіб – здобувачі вищої освіти денної форми навчання (табл. 
4-7). 

 
ТАБЛИЦЯ 4 

Контингент здобувачів вищої освіти  

 Кількість осіб 

Форми навчання станом на станом на станом на станом на станом на 

 29.06.2018 29.06.2019 29.06.2020 29.06.2021 29.06.2022 

Денна 440 358 263 196 116 

Заочна, 
екстернатна 

36 48 12 10 16 

Всього 476 406 275 206 132 
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ТАБЛИЦЯ 5 
Чисельність здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями  

Рівень вищої 
освіти  

Станом на 
29.06.2019 

Станом на 
29.06.2020 

Станом на 
29.06.2021 

Станом на 
29.06.2022 

денна денна денна заочна денна заочна денна заочна 

Перший 
(бакалаврський) 

273 9 215 7 181 3 111 7 

Другий 
(магістерський) 

85 39 48 5 15 7 5 9 

Всього 358 48 263 12 196 10 116 16 
 

 
ТАБЛИЦЯ 6 

Чисельність здобувачів вищої освіти за професійним спрямуванням 

Професійне 
спрямування 

Кількість, осіб 

станом 
на 

29.06.2019 

станом 
на 

29.06.2020 

станом 
на 

29.06.2021 

станом 
на 

29.06.2022 
Фінанси, банківська 
справа та страхування  

230 117 69 55 

Облік і оподаткування 83 57 34 11 
Менеджмент 25 38 38 24 
Право 51 37 32 20 
Інженерія програмного 
забезпечення 

17 26 33 22 

Всього 406 275 206 132 

 
ТАБЛИЦЯ 7 

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
9
/2

0
2
0
 

2
0
2
0
/2

0
2
1
 

2
0
2
1
/2

0
2
2
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
2
0
/2

0
2
1
 

2
0
2
1
/2

0
2
2
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
2
0
/2

0
2
1
 

2
0
2
1
/2

0
2
2
 

2
0
1
9
/2

0
2
0
 

2
0
2
0
/2

0
2
1
 

2
0
2
1
/2

0
2
2
 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

93 92,3 100 100 - 100 100 100 100 100 - 100 

Спеціальність «Облік та оподаткування» 

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

Спеціальність «Менеджмент» 

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

82,7 93,7 93,8 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Атестаційні комісії в 2021/2022 н.р. очолювали провідні вітчизняні науковці та 
фахівці фінансово-кредитних установ і підприємств, згідно наказів №1932 від 13.06.2022: 
Холодна Л.В., начальник відділу персоналу Головного управління Державної 
казначейської служби України у Черкаській області; Оніщенко В.В. – к.е.н., начальник 
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Філії - обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Черкаси; Бразілій Н.М., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного 
університету; Волошкевич Г.А. – к.ю.н., доц., доцент кафедри державно-правових 
дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Пасько 
О.М. – директор ТОВ «Еверлабс». 

Результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 
свідчать, що у цілому показники успішності знаходились у межах нормативних. Якість 
захисту кваліфікаційних робіт здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр»: 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» -  100%; 071 «Облік і оподаткування» - 
83,3%, 073 «Менеджмент» -  100%, отже загально по відділенню – 94%.  

Здобули диплом з відзнакою – 2 (13%) здобувачі (табл. 8, рис. 1). 

 
ТАБЛИЦЯ 8 

Кількість здобувачів вищої освіти, які отримали диплом з відзнакою 

Спеціальність 

Рівень вищої освіти 
Перший (бакалаврський) Другий (магістерський) 

денна заочна денна заочна 

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
2
1
/2

0
2
2

 

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
2
1
/2

0
2
2

 

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
2
1
/2

0
2
2

 

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
2
1
/2

0
2
2

 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

11 3 4  - - -  12 11 9 - - 4 - 2 

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

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

Право 4 3 4  - - -  - - - - - - - - 

Інженерія програмного 
забезпечення 

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

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

 

 
Рис. 1. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти  

 
У 2020/2021 н.р. якісна успішність здобувачів за освітнім рівнем «бакалавр» 

становить 58,3% при 99,2% абсолютної успішності.  
Результати державної атестації здобувачів Черкаського відділення за 
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спеціальностями характеризуються такими показниками якості: 071 «Облік і 
оподаткування» - 90,9% (проти 60,00% попереднього року); 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» -  93,9% (проти 66,67% попереднього року); 081 «Право»  – 
100% (проти 91,67% попереднього року); 073 «Менеджмент»  – 100%; 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» – 91,7% (проти 71,43% попереднього року). Успішність 
здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) становила 100% (52 особи) і здобули 
дипломи з відзнакою 13,5% (7 осіб).  

Моніторинг працевлаштування випускників спрямований на вивчення 
каналів зайнятості, виявлення напрямів підготовки, що найбільш затребувані на ринку 
праці, а також проблемні питання, які ускладнюють процес працевлаштування 
випускників. Низхідна тенденція, починаючи з 2020 року (рис. 2), пов’язана з високими 
ризиками політичної нестабільності, внутрішніми економічними дисбалансами та 
поглибленням 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 унаслідок поширення пандемії 
COVID-19. Водночас, 2021/2022 н.р. став переломним, хоча варто наголосити, що рівень 
працевлаштування ймовірно не зазнає якісного приросту з огляду на воєнний стан та 
суттєве зниження потенціалу України до економічного зростання через великомасштабні 
втрати. 

 

 

Рис. 2. Результати працевлаштування випускників-магістрів  
 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Черкаському 
відділенні функціонує 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 відділенні 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 
забезпечення якості на рівні Черкаського відділення особлива роль відводиться 
завідувачам кафедр, на яких покладаються обов’язки з:  

– експертизи якості освітніх програм та навчальних планів (аналіз пропозицій 
робочих проєктних 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 
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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 відділення. Контрольними замірами знань було охоплено 13 академічних 
груп усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка: «Облік і оподаткування», 
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Право», «Інженерія 
програмного забезпечення». Загалом, контрольні роботи виконували 96 студентів ІІ, ІІІ, 
ІV курсів Черкаського відділення (табл. 9). Результати контрольних вимірювань 
залишкових знань студентів наступні: одержали оцінку «відмінно» – 23 студента (24%), 
оцінку «добре» – 38 студентів (39,5%), оцінку «задовільно» – 35 студентів (36,5 %). 
Абсолютна успішність становить 100 %, якість – 63,5%.  

 
ТАБЛИЦЯ 9 

Результати ректорського контролю знань здобувачів 

К
іл

ь
к
іс

т
ь

 г
р

у
п

 /
 

д
и

с
ц

и
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л
ін

 

Курс 

К
-т

ь
 с

т
у

д
е

н
т
ів

  З них 
виконували 

роботи 

Отримали оцінки 

«5» «4» «3» «2» 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

%
 

К
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ь
, 

о
с
іб

 

%
 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

%
 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

%
 

К
-т

ь
, 

о
с
іб

 

%
 

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 

2021/2022 н.р. 

13/11 ІІ, ІІІ, ІV 101 96 95,1 23 24,0 38 39,5 35 36,5 0 0 

 
На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх 

екзаменаційних сесій (табл. 10). Загальні показники успішності в 2021/2022 н.р. 
становлять: освітній ступінь «бакалавр» – абсолютна успішність 99,2%, якість – 55,9%; 
освітній ступінь «магістр» – абсолютна успішність 100%, якість – 78,6%. 
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ТАБЛИЦЯ 10 
Успішність за результатами екзаменаційних сесій  

Освітній 
ступінь 

2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р 

форма навчання 

денна  заочна  денна  заочна 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

абс. 
(%%) 

якість 
(%%) 

бакалаври 90,7 50 100 100 99,1 53,2 100 100 

магістри 80 26,7 85,7 28,6 80,0 100 100 77,8 

Середнє  85,35 38,35 92,85 64,3 99,1 54,3 100 87,5 

 
Керуючись основними положеннями Кодексу академічної доброчесності 

Університету банківської справи та Положенням про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності Університету банківської справи, в Черкаському відділенні 
протягом 2021/2022 н.р. 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 відділення.  

За високі навчальні результати та наукову активність здобувачі вищої освіти 
отримували такі іменні академічні стипендії: Президента України – 1, імені 
М.С. Грушевського - 2, імені Вадима Гетьмана - 1, а також соціальні стипендії – 
9 здобувачів (сироти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, 
діти учасника бойових дій, інваліди) (табл. 11). 

 
ТАБЛИЦЯ 11 

Види стипендіальних програм у Черкаському відділенні 
для здобувачів вищої освіти 

№ 
з\п 

Тип стипендії 
Кількість осіб, яким призначена 

стипендія 

осінній семестр весняний семестр 

1 Академічна, у т.ч. 14 13 

 Академічна стипендія Президента України 1  

 Академічна стипендія імені М.С. 
Грушевського 

1 1 

 
Академічна стипендія імені Вадима 
Гетьмана 

1  

 Кабінету Міністрів України   

2. Соціальна 9 9 

Разом 23 22 

 
Упродовж навчального року велика увага приділялася підвищенню якості 

підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і навичок здобувачів.  
Проведено 16 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, а 
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саме: 
Тематичний вебінар для здобувачів вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія 

програмного забезпечення" на тему «Програмування мобільних додатків» з 
Олександром Кругляком, керівником департаменту розвитку компанії TRІARE та 
Світланою Палій (08.04.2022 р.) 

1. Тематична зустріч з п'ятим генеральним директором Boston Consulting Group - 
Ганса-Пауля Бюркнера (16.02.2022 р.) 

2. Всеукраїнський онлайн-флешмоб «Разом для найкращого Інтернету!» в межах 
співпраці Google Україна та Міністерства освіти і науки України (08.02.2022 р.) 

3. Круглий стіл на тему «Проблеми формування правової держави в Україні» для 
студентів спеціальності 081 «Право» (09.12.2021 р.)  

4. Гостьова лекція на тему: «Організація та планування PR-кампанії: теорія, 
стратегія, тактика» з директоркою, керівником команди в комунікаційній агенції 
Newsfront Крістіною Банни (29.11.2021 р.) 

5. Гостьова лекція на тему «Кар'єра в кібербезпеці: виклики та можливості» від 
професора Олівера Круза, проректора Університету прикладних наук німецького 
Бундесбанку (24.11.2021 р.) 

6. Гостьова лекція на тему «Big Tech Unicorns: regulatory approaches for finance 
activities» від компанії KPMG (25.11.2021 р.) 

7. Гостьова лекція на тему «Специфіка управління коштами та активами Черкаської 
області та її місцевих громад» від Вадима Гайовича (04.11.2021 р.) 

8. Тематична зустріч для здобувачів вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія 
програмного забезпечення" та 073 «Менеджмент» на тему «Методологія 
управління проектами SCRUM» з Олександром Мошенським, Head of PM та 
сертифікований Scrum-майстр  (04.11.2021 р.) 

9. Гостьова лекція на тему «Сучасні тенденції роботи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб» від провідних консультантів з економічних питань відділу 
фінансової просвіти Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Ганни 
Кущак та Богдана Найчука (04.11.2021 р.) 

10. Гостьова лекція на тему «Оцінка бізнесу, нерухомості і об’єктів виробництва, чи 
може бути щось цікавіше в житті?» для студентів спеціальностей 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси банківська справа та страхування» та 073 
«Менеджмент» від Андрієнка Олександра, заступника директора відділу 
Корпоративних фінансів KPMG (03.11.2021 р.) 

11. Гостьова лекція з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 
спеціальності 081 «Право» від Рубана Максима, слідчого Черкаського районного 
управління Головного управління Національної поліції (26.10.2021 р.) 

12. Творча зустріч з поетесою Катериною Вербівською (27.10.2021 р.) 
13. Гостьова лекція на тему «Держава на страховому ринку» у рамках дисципліни 

«Страхування» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 
«Фінанси банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент» від Вячеслава 
Черняховського, генерального директора Асоціації «Страховий бізнес», голови 
комісії по страхуванню Українського товариства фінансових аналітиків (06.10.2021 
р.) 

14. Гостьова лекція на тему «Про бухгалтерію і фінанси просто» від Богдана Рівного, 
головного бухгалтера групи ресторанних компаній (21.09.2021 р.). 

15. Гостьова лекція на тему «Перша робота студента. Як забігти на кар’єрні сходи» від 
Олександра Галушки, менеджера з розвитку бізнесу АТ "УкрСиббанк" 
(10.09.2021р.). 
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О. Кругляк (квітень, 2022) 

 

 

   
(грудень, 2021) 
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К. Банна (листопад, 2021) В. Гайович (листопад, 2021) 

 

 

О. Мошенський (листопад, 2021) Г. Кущак та Б. Найчук (листопад, 2021) 

  
О. Андрієнко (листопад, 2021) М. Рубан (жовтень, 2021) 
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К. Вербівська (жовтень, 2021) В. Черняховский (жовтень, 2021) 

  
Б. Рівний (вересень, 2021) О. Галушка (вересень, 2021) 

 

Важливого значення для майбутніх фахівців права має практичне навчання на базі 
юридичної клініки «ЮРКОНСАЛТ» Черкаського відділення, 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. Основною 
формою діяльності юридичної клініки Черкаського відділення є її робота у якості 
громадської приймальні, в межах якої студенти-юристи надають незахищеним верствам 
населення безкоштовну правову допомогу. 

 
 
Традиційно у рамках Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) здобувачі-

правники надають безоплатну правову допомогу в сфері фінансових відносин, а саме: 
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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. Нажалт 
цього річ через початок повномасштабного вторгнення Росії заходи, приурочені Global 
Money Week, були скасовані на всеукраїнському рівня. 

 
Основні завдання колективу на 2022/2023 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;  
- 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 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 відділенні 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.  

Так, для забезпечення якості підготовки фахівців на початку нового навчального 
року здійснюється контроль готовності кафедр Черкаського відділення 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 20 червня 2021 року науково-педагогічними працівниками навчальне 
навантаження виконане у повному обсязі. 

У 2020/2021 н.р. 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.  
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Кафедрами проведено 10 навчально-методичних семінари і організовано 
проведення 16 гостьових лекцій.  

Упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес. 
Розробка навчально-методичного забезпечення спирається на надійний науковий 

базис, що формується на основі теоретико-методологічного підґрунтя 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 2021/2022 н.р. в освітній процес 

упроваджено: 

1. Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: 

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

науковий керівник Хуторна М.Е.) впроваджено при викладанні дисциплін “Фінанси, гроші 

та кредит (рівень В – Управління фінансовою стабільністю)”, «Банківський менеджмент», 

«Фінансовий менеджмент», «Правове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання», «Фінанси, гроші та кредит», «Аналіз банківської діяльності», 

«Банківська система» (для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” 

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

управлінський облік (рівень В – Управлінський облік)”, «Організація бухгалтерського 

обліку», «Облікова політика», «Облік і оподаткування небанківських фінансових 

установ», «» (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 відідлення, 2 довідки про впровадження в діяльність АТ «ПУМБ». 

2. Фінансовий механізм екологічно безпечного підприємництва ДР 

№00120U100831 (кафедра фінансів та обліку, науковий керівник Чепелюк Г.М.) 

впроваджено при викладанні дисциплін: «Професійний бізнес-кейс»; «Фінанси 

підприємств», «Аудит» (для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “магістр” 

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

1 робоча програма навчальної дисципліни; 1 методичні рекомендації до підготовки 

аналітичного звіту з дисципліни «Професійний бізнес-кейс». 

3.  «Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової 

трансформації» ДР 0120U100840 (кафедра управління, інформаційних технологій та 

права, науковий керівник Руденко М.В.) 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 

4.  «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України 

на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» ДР 

0121U113271 (кафедра фінансів та обліку, кафедра управління, інформаційних 

технологій та права, відповідальний виконавець Хуторна М.Е.; І етап НДР виконувався 

згідно з договором про базове фінансування у рамках виконання завдань перспективного 

плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки») впроваджено при викладанні 

дисциплін: Фінанси, гроші та кредит (Рівень В – Управління фінансовою стабільністю»), 

Фінансовий менеджмент (Рівень В – Антикризове управління»), «Антикризове управління 
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в банку» (для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування”). 

Оновлено навчально-методичне забезпечення трьох навчальних дисциплін 

Продовжує розвиватись єдине інформаційно-освітнє середовище 
Черкаського відділення.  

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 113 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 та 
обліку 45 навчальних дисциплін; кафедра управління, інформаційних технологій та 
права – 68.  

Науково-педагогічними працівниками Черкаського відділення успішно пройдено 3 
нові навчальні дистанційні курси. 

Поширення неформальної і дуальної освіти. 
Продовжено практику отримання здобувачами неформальної та інформальної 

освіти, що сприяє самоорганізованому розширенню знань та умінь ключових і 
професійних компетентностей. Здобувачам вищої освіти надавався доступ до відкритої 
освітньої платформи Coursera. За такою формою на відкритій освітній платформі 
Coursera у 2021/2022 н.р. навчалися здобувачі спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» (онлайн-курси «Smart Contracts», «Cloud Systems Software», «Blockchain 
Basics», «Bitcoin and Cryptocurrency Technologies», «Основи технологій BlockChain», 
«Вступ в блокчейн-технології на базі платформи «Ethereum», «Cryptocurrency and 
Blockchain: An Introduction to Digital Currencies», «Programming Mobile Applications for 
Android Handheld Systems – Part 1, Part 2», «Foundations of Project Management», 
«Основи Java», «Java. Базовий курс», «Легкий старт Java», «Economics for non-
economists», «Мережеві пристрої») та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(онлайн-курс «Фінансові ринки») з отриманням сертифікатів. 

В рамках плану заходів Університету банківської справи стосовно впровадження 

дуальної форми здобуття освіти в 2021-2022 н.р. Черкаським відділенням укладено 

8 двосторонніх договорів з фінансово-кредитними установами та ІТ компаніями, зокрема: 

ТОВ "ДВ-ПРОФКОНСАЛТ",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 3 трьохсторонніх договорів на здобуття вищої освіти за дуальною 
формою навчання зі здобувачами Черкаського відділення 

Упровадження дуальної освіти вирішує завдання практично-орієнтованого 
навчання, засвоєння не тільки сукупності знань, а й набуття професійних компетенцій, а 
також створення передумов для забезпечення здобувачів першим робочим місцем за 
обраною спеціальністю. Так, у 2021-2022 н.р. за результатами навчання за дуальною 

формою 1 здобувач отримав пропозицію від ТОВ "ДВ-ПРОФКОНСАЛТ" на підписання 
безстрокового трудового договору. 

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. 
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Основні завдання колективу на 2022/2023 н.р. з навчальної та методичної роботи:  

- 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 відділення 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. 

 

 
Основні завдання колективу на 2022/2023 н.р. з огляду на результати моніторингу 

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 первинної акредитації у 
2022/2023 н.р.; 
- здійснення заходів на удосконалення освітньо-професійної програми за результатами 
акредитаційної експертизи 081 «Право» першого (бакалаврського) освітнього рівня з 
метою проходження первинної акредитації у 2022/2023 н.р.; 
- 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 відділення 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, 
збереження та зростання потенціалу якого є питанням постійної уваги Черкаського 
відділення. 

Станом на 01.06.2021 р. освітній процес забезпечували 27 науково-педагогічних 
працівників (з них штатних працівників 18 осіб), з них – 5 докторів наук; 22 – кандидати 
наук (табл. 12, рис. 3). Частка докторів і кандидатів наук становить 100% від загальної 
чисельності науково-педагогічних працівників, яка порівняно з минулим роком зросла 
(+5,7%). 

Високий рівень професорсько-викладацького складу забезпечується системним 
підходом в організації підвищення кваліфікації, зростання професійного рівня 
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працівників.  
Протягом 2021-2022 навчального  року одержано вчене звання професора (1 

особа). Продовжується робота над 2 докторськими дисертаціями.  
ТАБЛИЦЯ 12 

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Черкаського відділення, 
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 

станом на 01.06.2022 

18 5 13 - - 2 

  
На початок 2021/2022 н.р. кожен штатний працівник відповідав вимогам МОН 

стосовно своєчасного підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та 
наукової кваліфікації. Поряд з цим протягом поточного навчального року штатні 
працівники брали активну участь у навчально-методичних та наукових семінарах, у тому 
числі зарубіжних, за своїм профілем. Так, 1 викладач пройшов міжнародне науково-
педагогічне стажування; 4 пройшли навчально-практичні семінари, що систематично 
проводяться Національним банком України. 

 
Рис. 3.  Якісна структура науково-педагогічних працівників Черкаського відділення  

 
Щорічно науково-педагогічними працівниками проводиться самоаналіз на 

відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

п.28 Ліцензійних умов, що висуваються МОН України.  

За результатами самоаналізу якість кадрового складу становить 
100% (проти 97% у 2020-2021 н.р.), а саме: 25% НПП мають відповідність 9 – 10 
вимогам і 68,75% НПП – 5-8 вимог, 6% НПП (1 особа) відповідають визначеному 
МОНУ мінімуму 4 вимоги. Жоден викладач не порушує кадрові вимоги щодо 
провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами. 
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Рис. 4. Відповідність НПП п. 38 Ліцензійних умов  

(загалом по Черкаському відділенні) 

 

З огляду на суттєву редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, у 

тому числі п. 38 «Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять 

років», затверджених 20.06.2021, поточні результати самоаналізу є непорівняними з 

результатами попередніх періодів. Водночас, важливо наголосити, що кафедри 

Черкаського відділення приділяють велику увагу підвищенню якості науково-педагогічних 

кадрів, у тому числі їх повній відповідності встановленим ліцензійним вимогам до 

ведення освітньої діяльності. 

Кадровий склад кафедр Черкаського відділення постійно працює над покращенням 

результативності виконання п. 38 Ліцензійних умов (не менше 4 показників). Зокрема, в 

середньому на одного викладача кожна кафедра має по 7,5.  

 

Основні завдання колективу на 2022/2023 н.р. з кадрової роботи:  

- продовження роботи щодо збереження та зміцнення якісного складу науково-
педагогічних працівників відділення 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 відділення на навчання до 
аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Наукова робота Черкаського відділення виконувалася відповідно до планів розвитку 

наукових шкіл Університету банківської справи.  
У 2021/2022 н.р. здійснювалось виконання 4 науково-дослідних роботи згідно із 

Зведеним тематичним планом науково-дослідної роботи Університету банківської 
справи, у тому числі:  

♦ «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки 
України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних 
викликів» (0121U113271, кафедри фінансів та обліку; управління, інформаційних 
технологій та права, відповідальний виконавець Хуторна М.Е.). І етап цієї НДР 
виконувався згідно з договором про базове фінансування у рамках виконання завдань 
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перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» за рахунок коштів 
державного бюджету. 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі:  
 поглиблено теорію фінансової стабільності завдяки таким результатам: 1) 

розвитку змістоформуючих характеристик фінансової стабільності фінансового 
сектору шляхом включення до їх складу таких: прогностична, контрциклічна, 
функціональна та когерентна, урахування яких дозволяє удосконалити вимоги до 
інструментарію забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору; 2) 
обґрунтування методологічних детермінант її забезпечення шляхом 
обґрунтування сукупності специфічних принципів цього процесу (проактивності, 
обачності, адаптивності, раціональної прибутковості, соціальної та економічної 
відповідальності, поточної та перспективної достатності запасу міцності); 

 розроблено  комплексну модель системи забезпечення фінансової стабільності 
фінансового сектору, яка включає такі блоки: еволюційний (визначено стадії 
розвитку СЗФСФС за системно-цільовим підходом на основі обґрунтування ознак 
стану фінансового сектору на кожній фазі її функціонування); утворювальний 
(обґрунтовано забезпечувальні підсистеми СЗФСФС та їх взаємозв’язок у процесі 
виконання функцій суб’єктами системи); процесний (визначено завдання системи 
у розрізі концептуальної, змістово-описової, методичної, діагностичної та 
управлінської компонент); функціональний (визначено функції системи згідно з 
визначеною метою, очікувані результати, принципи та організаційно-економічні 
механізми функціонування системи); 

 досліджено проблематику забезпечення фінансової стабільності фінансового 
сектору з позиції теорії та трансформації методології бухгалтерського обліку, а 
саме: 1) розвинено концептуальні основи бухгалтерського обліку в небанківських 
фінансово-кредитних установах; 2) обґрунтовано особливості трансформації 
завдань та функцій бухгалтерського обліку в системі управління небанківськими 
фінансово-кредитними установами; 3) розвинено принципи бухгалтерського обліку 
як рамкову компоненту методології, що дозволило модифікувати принципи 
бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах; 4) 
удосконалено метод бухгалтерського обліку в діяльності небанківських фінансово-
кредитних установ за адитивним підходом; 

 здійснено компонентне структурування детермінант становлення економіки 
сталого розвитку та набули подальшого розвитку наукові положення щодо 
причинно-наслідкових залежностей змістоформуючих факторів економіки сталого 
розвитку на основі інструментарію економіко-математичного моделювання, які 
(фактори) запропоновано угруповувати на зовнішні (глобалізацію) та внутрішні 
(енергетичний та  організаційний фактори, а також фактори замкнутих технологій 
та забруднень). Доведено, що детермінантами сталого розвитку в Україні окрім 
традиційних соціальних, економічних та екологічних факторів також доцільно 
визначити інституціональні чинники; 

 розвинено наукові положення щодо парадигмальних змін функціонування 
інституту фінансового посередництва в умовах становлення економіки сталого 
розвитку шляхом: 1) структурування еволюційної трансформації фінансового 
сектору за парадигмою сталого розвитку; 2) обґрунтування детермінант 
трансформації функціонування фінансового сектору в умовах становлення 
економіки сталого розвитку; 3) теоретичного конструювання ієрархічної структури 
впровадження управління кліматичними ризиками суб’єктів господарювання у 
рамках становлення сталого фінансового сектору; 4) розкриття логіки причинно-
наслідкових зв’язків між розвитком фінансового сектору, фінансовою інклюзією, 
діяльністю суб’єктів реального сектору економіки, добробутом суспільства та 
економічним розвитком; 

 удосконалено науковий підхід до формування структури системи забезпечення 
фінансової стабільності фінансового сектору країни на базі виокремлення 
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регуляторно-наглядової, фінансової, інфраструктурної, інформаційної, кадрової та 
внутрішньої підсистем та визначення їх функцій у процесі забезпечення та 
підтримки рівноважного стану фінансового сектору. Це дало змогу обґрунтувати 
напрями трансформації системи забезпечення фінансової стабільності 
фінансового сектору шляхом урахування детермінант економіки сталого розвитку: 
активне сприяння зі сторони фінансового сектору процесам становлення 
економіки сталого розвитку; забезпечення сталого розвитку власне фінансового 
сектору як його загальносистемної властивості; 

 розвинено науково-методичний підхід до оцінки рівня впровадження ініціатив 
сталого розвитку інституціями фінансового сектору економіки країн, який 
запропоновано здійснювати на макро-, мезо та мікрорівнях за такими змістовими 
блоками: 1) глибина поширення стандартів екологічного, соціального та 
корпоративного менеджменту серед інституцій фінансового сектору; 2) 
розвиненість та глибина імплементації методології управління клімато-
зумовленими фінансовими ризиками; 3) розвиненість та глибина імплементації 
методології сталого фінансування. Розроблений підхід забезпечує комплексу 
діагностику; спирається на об’єктивні дані, оскільки розглядає досліджувану 
проблематику з позиції інституційного підходу; запропоновані індикатори 
характеризують різні аспекти впровадження ініціатив сталого розвитку у діяльність 
інституцій фінансового сектору, а тому може також застосовуватися для 
моніторингу динаміки становлення сталого фінансового сектору; 

 розвинено методологію дослідження фінансової інклюзії у вимірах цілей сталого 
розвитку і забезпечення фінансової стабільності шляхом обґрунтування її функцій, 
окреслення принципів та здійснення її етапізації. Набув подальшого розвитку 
теоретико-методологічний підхід до формування моделі екосистеми фінансової 
інклюзії на основі наукового обґрунтування взаємодії і функціонального 
призначення регуляторно-наглядових органів, провайдерів капіталу, споживачів 
фінансових послуг, елементів інфраструктури і технологій та експертних 
інституцій, що створює можливості для обґрунтування інституційних засад та 
визначення перспективних векторів її подальшого розвитку. Обґрунтовано 
методологічні засади реалізації процесу здійснення фінансової інклюзії в країні, 
що передбачає комплексне та системне розв’язання низки інформаційно-
аналітичних завдань, спрямованих на досягнення цілей фінансової інклюзії, 
розподілених за етапами (підготовчий, аналітичний, підсумковий), що дає змогу 
сформувати оптимальний сценарій та дизайн для стратегії фінансової інклюзії з 
урахуванням цілей сталого розвитку та напрямів забезпечення стабільності 
фінансового сектору; 

 розроблено концепцію фінансової інклюзії в умовах сталого розвитку з огляду на 
завдання, умови та механізми її здійснення шляхом максимального включення 
суб’єктів бізнесу та домогосподарств до участі у фінансових відносинах через 
розширення сфери та доступу до якісних фінансових послуг для активізації 
складових інклюзивного розвитку (економічного зростання, соціальної 
стабільності, формування фінансової інфраструктури, забезпечення фінансової 
безпеки), синергетичний ефект від взаємодії яких дозволяє досягнути підвищення 
рівня добробуту населення; 

 удосконалено визначення поняття «фінанси сталого розвитку», яке, на відміну від 
існуючих, полягає у формуванні та використанні фінансових ресурсів на цілі 
сталого розвитку та створення на цій основі нової вартості, у якій поєднуються 
економічні, соціальні, екологічні ефекти, на базі використанню специфічних 
фінансових інструментів і продуктів, в основу формування яких поряд з 
традиційними покладено принципи забезпечення сталого розвитку. Набув 
подальшого розвитку теоретичний підхід до розкриття інституту сталого 
фінансування на основі синергії сукупності політичних, юридичних, економічних і 
неофіційних правил, дія яких формує умови для руху фінансових ресурсів з огляду 
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на поставлені цілі, напрями та сфери забезпечення сталого розвитку суспільства; 
 набув подальшого розвитку фінансово-економічний механізм забезпечення 

фінансової стабільності у відповідь на епідеміологічні виклики на основі 
конкретизації стратегічно-орієнтованих принципів його реалізації. Розвинено 
наукові положення щодо інструментів фіскальної підтримки фінансової 
стабільності для постпандемічного відновлення економічної активності на основі 
введення контрциклічного фіскального правила в бюджетне законодавство задля 
підвищення бюджетної дисципліни, стабілізації державних видатків, приведення 
до стійкого стану суверенного фіскального балансу. Набули подальшого розвитку 
наукові положення щодо трансформації бізнес-стратегій інституцій фінансового 
сектору у відповідь на новітні епідеміологічні виклики шляхом обґрунтування 
стратегічних напрямів їх розвитку; функціональних ознак та принципів 
трансформації бізнес-стратегій фінансових установ. 

Підготовлено: промі звіт про науково-дослідну роботу (обсяг 37,5 д.а.), наукові 
результати опубліковано у 6 монографіях, у тому числі 1 колективній монографії у 
рамках цієї ж НДР, 8 наукових статтях (у т.ч. 4 – у виданнях включених до міжнародних 
наукометричних баз SCOPUS та WoS), 13 доповідей та тез доповідей на міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях (у т.ч. 1 – у виданнях 
включених до міжнародної наукометричної баз SCOPUS), розроблено 3 робочих 
програми навчальних дисциплін і 1 дистанційний курс. 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Університет банківської справи, а також у 
діяльність Асоціації українських банків. 

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

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
Вперше запропоновано комплексну модель системи забезпечення фінансової 

стабільності кредитних установ (далі СЗФСКУ), яка включає такі блоки: еволюційний 
(визначено стадії розвитку СЗФСКУ за системно-цільовим підходом на основі 
обґрунтування ознак стану кредитних установ на кожній фазі її функціонування); 
утворювальний (обґрунтовано забезпечувальні підсистеми СЗФСКУ та їх взаємозв’язок у 
процесі виконання функцій суб’єктами системи); процесний (визначено завдання 
системи у розрізі концептуальної, змістово-описової, методичної, діагностичної та 
управлінської компонент); діагностичний (розроблено методологічні підходи до оцінки 
внутрішніх загроз та зовнішніх передумов фінансовій стабільності кредитних установ, а 
також діагностики ефективності функціонування СЗФСКУ на основі аксіологічного 
підходу та теорії зацікавлених сторін).  

Вперше сформульовано концепцію розвитку СЗФСКУ на основі виокремлення 
регулятивної, організаційно-економічної, інституційної, інфраструктурної та 
інформаційно-аналітичної компонент, зміст яких спрямований на побудову 
конструктивної моделі гармонійного забезпечення фінансової стабільності кредитного 
сегменту фінансового сектору.  

Вперше розроблено дворівневу модель системи індикативного регулювання 
діяльності небанківських кредитних установ, яка передбачає застосування ризик-
орієнтованого підходу до інституційної кластеризації небанківських кредитних установ та 
запровадження стандартного і спеціалізованого режимів регулювання, спираючись на 
принципи обґрунтованості, пропорційності та уникнення регуляторного арбітражу.  

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

Вперше запропоновано науково-методичний підхід до оцінки інституційних 
передумов забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на основі 
індикативного підходу, який передбачає функціональне структурування інституційного 
середовища СЗФСКУ, що дозволило виділити такі напрями оцінки: 1) концептуальне 
підґрунтя формування СЗФСКУ; 2) нормативно-правове супроводження СЗФСКУ; 3) 
транспарентність кредитних установ; 4) захист прав споживачів фінансових послуг та 
кредитних установ; 5) регулювання та нагляд за діяльністю кредитних установ; 6) 
взаємозв’язок традиційних кредитних установ та FinTech компаній. Це дозволяє 
здійснити узагальнюючу оцінку інституційних передумов, систематизувати заходи та 
інструменти забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, а також поглибити 
розуміння ефективності інституційного середовища СЗФСКУ. 

Удосконалено механізм підвищення фінансової стабільності кредитних спілок, який, 
на відміну від існуючого, спрямований на формування самоорганізованого, 
відповідального та частково саморегульованого інституту кредитної кооперації шляхом 
обґрунтування організаційних та інституційних засад розвитку систем підтримки 
ліквідності, компенсації вкладів членів і  виявлення та врегулювання проблем у 
діяльності кредитних спілок.  

Удосконалено обґрунтування інституційних засад врегулювання проблемних 
кредитів кредитних установ за рахунок визначення організаційно-правових рамок та 
інструментів гармонізації цього процесу для широкого кола зацікавлених сторін; 
розкриття організаційно-економічних особливостей та інституційних передумов 
ефективності врегулювання проблемної заборгованості державних банків.  

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

Удосконалено підхід до оцінки зовнішніх фінансових передумов фінансовій 
стабільності кредитних установ на основі розвитку теорії фінансової нестабільності Х. 
Мінскі, який, на відміну від існуючих, дозволяє розглядати потенційний рівень фінансової 
стабільності кредитного сегменту фінансового сектору як результат системно-
синергетичної взаємодії фінансової діяльності економічних агентів нефінансового 
сектору та кредитних установ в аспекті фінансового забезпечення потреб їх розвитку. Це 
дозволяє удосконалити інструментарій раннього виявлення ознак фінансової крихкості 
кредитних установ. 

Набули подальшого розвитку обґрунтування організаційно-економічних 
особливостей та інституційних передумов ефективності врегулювання проблемної 
заборгованості державних банків.  

Розвинено методологічні засади та сформовано методичний інструментарій оцінки 
якості облікової інформації кредитних установ. 

Набуло подальшого розвитку поняття «фінансова стабільність» шляхом виділення 
таких її проявів як забезпечення безперебійного здійснення розрахунків в економіці, 
високого рівня довіри до фінансово-кредитних установ, відсутність надмірної 
волатильності фінансових ринків, ефективний розподіл фінансовий ресурсів, 
протистояння негативним економічним шокам у майбутньому та запобігання їх 
негативному впливу. 

Розвинено змістоформуючі характеристики фінансової стабільності фінансового 
сектору та окреслено методологічні детермінанти її забезпечення. 

Розвинено принципи бухгалтерського обліку як рамкову компоненту методології, що 
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дозволило модифікувати принципи бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-
кредитних установах.  

Розвинено інструменти фіскальної політики задля забезпечення фінансової 
стабільності фінансового сектору. 

Удосконалено метод бухгалтерського обліку в діяльності небанківських фінансово-
кредитних установ за адитивним підходом. 

Набула подальшого розвитку методологія трансформації бізнес-стратегій інституцій 
фінансового сектору у відповідь на новітні виклики за екосистемним підходом. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо економічного змісту 
фінансової безпеки комерційних банків та банківського сектору, у тому числі на основі 
декомпозиції та виокремлення особливостей для системно важливих баннків. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо економічного змісту 
ліквідності комерційних банків на основі: 1) удосконалення її різновидів; 2) розвитку 
інструментів управління ліквідністю банків; 3) обгрунтуванню значущості ліквідності 
комерційних банків у розрізі груп їх стейкхолдерів. 

Протягом виконання НДР опубліковано: 2 одноосібні монографії сукупним обсягом 
53 д.а.; взято участь у підготовці 1-єї зарубіжної колективної монографії, виданої у 
видавництві Польщі; опубліковано 38 наукових статей, з них 8 опубліковано у наукових 
виданнях, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science, 3 – у 
зарубіжних наукових виданнях, 23 – у виданнях, що індексуються  в базі Copernicus, інші 
– у фахових вітчизняних виданнях; взято участь у 45 міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях, у тому числі, із залученням магістрантів та аспірантів; 
успішно захищено 17 кваліфікаційних магістерських робіт, розроблено 9 навчально-
методичних комплекси, 1 робоча програма навчальної дисципліни та 1 дистанційний 
курс. Захищено 1 дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Наукові результати впроваджено в освітній процес, що підтверджено довідками 
про впровадження в освітній процес Черкаського відділення, а також у діяльність 
інших установ – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Незалежної асоціації  
банків України, АКБ «Індустріалбанк», ПАТ «МТБ Банк», АТ КБ «Приватбанк», 
Кредитна спілка «Орізон». 

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

Найсуттєвіші результати дослідження такі: набуло подальшого розвитку 
узагальнення та систематизація міжнародних і вітчизняних правових аспектів 
фінансового механізму природоохоронної сфери; набуло подальшого розвитку 
визначення ролі і місця фінансового механізму природоохоронної сфери в рамках 
основних положень фінансової політики держави; набуло подальшого розвитку підхід 
факторного аналізу фінансового забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища. 

Протягом виконання проміжного етапу НДР опубліковано: 1 наукова стаття у 
науковому фаховому виданні України категорії Б, що індексується  в базі Copernicus; 3 
тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції; розроблено 1 робочу 
програму та удосконалено методичне забезпечення 1-єї навчальної дисципліни. 

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

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, такі: 
розроблено теоретико-методичні підходи до оцінки впливу цифровізації на розвиток 
аграрного сектору та діяльність сільськогосподарських підприємств що дозволило 
виділити чотири сфери впливу цифровізації та сформувати нову групу показників, 
необхідних для проведення факторного аналізу впливу цифровізації на діяльність 
сільськогосподарських підприємств; обґрунтовано методичні підходи до аналізу впливу 
цифровізації на діяльність сільськогосподарських підприємств за рахунок розроблення  
аналітичної моделі «3D – агроцифровізація», адаптації аналітичної моделі «Дюпон» для 
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проведення факторного аналізу впливу цифровізації на аграрне виробництво та 
розробки трьох індексів цифровізації, що в комплексі на основі проведення ex-post 
аналізу дозволяє оцінити ефективність застосування окремих інструментів цифровізації.. 

Протягом виконання проміжного етапу НДР опубліковано: 10 статей у наукових 
фахових виданнях України, 4 тези доповідей, захищено 1 магістерську кваліфікаційну 
роботу.  

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

 
Провідними науковцями Черкаського відділення у навчальному році здійснено 

рецензування 3 дисертацій, надано рецензій на 60 наукових статей, у тому числі 5 
наукових статей для зарубіжних наукових видань, які індексуються у Scopus 1 
монографічного дослідження, загалом 64 наукові праці з показником 3,6 на 1 штатного 
НПП.  

 
У рамках виконання НДР за кошти державного бюджету науковим колективом 

Черкаського відділення підготовлено 1 колективну монографію: 
- Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 
національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : 
монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. 
наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 675 с. 

У монографії розглянуто сутність фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки, 
методологічні засади процесу її забезпечення, у тому числі на засадах системного підходу, обґрунтовано 
особливості впливу сучасного тренду соціалізації економічних відносин на методологію забезпечення 
фінансової стабільності фінансового сектору економіки. Досліджено природу, зміст, детермінанти та принципи 
становлення економіки сталого розвитку та сформульовано методологічні засади трансформації системи 
забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору шляхом урахування концепції потрійного критерію. 
Обґрунтовано призначення фінансового сектору у становленні економіки сталого розвитку та розкрито природу 
інституту сталого фінансування, розвинено особливості його вбудовування у фінансовий сектор задля 
становлення економіки сталого розвитку. Систематизовано методологічні особливості розвитку фінансової 
інклюзії в умовах становлення економіки сталого розвитку, розкрито науково-методичні підходи визначення 
особливостей та виміру ефектів розвитку фінансової інклюзії на рівні держави, бізнесу та суспільства з точки 
зору забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки. Узагальнено та розвинено 
методологічні особливості забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки країни в умовах 
новітніх епідеміологічних викликів. 

 
Здійснювалася робота над підготовкою грантової програми у рамках Конкурсу 

спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів, що організовувався 
Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією академічних обмінів 
Республіки Польща (NAWA), на тему «Організаційна зрілість у контексті сталого 
розвитку». Науковий керівник від Університету банківської справи – д.е.н., професор 
Пантєлєєва Н.М. 

У контексті сталого розвитку організаційна зрілість передбачає розуміння принципів, стратегічну 
переорієнтацію, трансформацію діяльності та реалізацію заходів для вирішення поряд з економічними, також 
соціальних і екологічних проблем. Свідченням зрілості організації є її ставлення до ресурсів і навколишнього 
середовища, реалізації процесів своєї діяльності. Мета і масштаб проекту відповідають питанням сталого 
розвитку. Організаційна зрілість буде оцінюватися серед українських та польських підприємств в трьох 
напрямках, а також додатково передбачається виявлення впливу соціального, політичного та економічного 
середовища на зрілість організацій, визначення їх спільних рис і відмінностей. Діагностика зрілості буде 
проводитися шляхом розробки і впровадження спеціальної моделі зрілості через широке онлайн анкетування, 
що включає закриті питання, які стосуються безпосередньо запропонованих рівнів зрілості організацій. 

 
Взято участь у підготовці 1 колективної монографії: 

- Гаряга Л.О. Трансформація фінансового ринку: теоретичний аспект. Сучасний 
стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : колективна 
монографія / кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 86 с. С. 19-25. 

 
Результатом наукової роботи НПП є 81 наукових публікації, зокрема: 35 наукових 
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статей (з них 2 у закордонних виданнях); 2 і 5 публікацій в наукових виданнях, що 
індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science відповідно; тез доповідей 
46.  

Статті опубліковано в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, зокрема Scopus – «Public and Municipal Finance» та «Economic Review»; Web of 
Science – «Economic Review», «Financial and credit activity problems of theory and 
practice»; Index Copernicus –«Вісник Університету банківської  справи», «Соціальна 
економіка», «Фінансовий простір», «Науковий вісник Одеського національного 
економічного університету», «Traektoriâ Nauki = Path of Science: International Electronic 
Scientific Journal», «Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки», 
«Економіка та держава», «Економічний форум», «Економічний часопис Волинського 
національного університету імені Лесі Українки», «Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки». 

 
Рис. 5. Динаміка показників наукової публікаційної активності  

 

 
Рис. 6. Наукові публікації з розрахунку на 1 НПП Черкаського відділення  
 
Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 57 наукових заходах: 12 

міжнародних науково-практичних та наукових конференцій і форумів (56 учасників), у т.ч. 
за межами України 2 (8 учасників);  6 всеукраїнських науково-практичних та наукових 
конференцій (11 учасників); 9 форумів, семінарів, круглих столів (12 учасників). Кількість 
наукових заходів участі на 1 НПП становить 1,5 та кількість учасників одного заходу 3,22. 
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Важливо відмітити, що НПП брали участь у таких міжнародних та вітчизняних 
наукових заходах, зокрема «Economic and Managerial Prerequisite for Sustainable 
Development of Ukraine and Poland at the Micro, Meso and Macroeconomic levels» (Польща, 
Україна), «TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (Туреччина), «Наука у 
воєнний час: інноваційний і технологічний розвиток для здобуття перемоги і відновлення 
України» (Україна), «Віртуальні активи: що далі?» (Україна), «Проривні інновації на 
страховому ринку України» (Україна) та інших. 

 

 
 

Рис. 7. V МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ПРОРИВНІ ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ»,  

Україна, 27 жовтня 2021 
 

 

 

 
Рис. 8. Онлайн-конференція «Институциональное развитие взаимоотношений 

финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики»,  
Узбекистан, 11 червня 2021 
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Рис. 9. Міжнародний науковий симпозіум «Economic and Managerial Prerequisite for 

Sustainable Development of Ukraine and Poland at the Micro, Meso and 
Macroeconomic levels» у рамках співпраці з Познанським технологічним 

університетом, 11 червня 2021 
 

Упродовж навчального року на базі Черкаського відділення організовано та 
проведено такі заходи: 
- XV 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» (17 листопада 2021 р.);  

                  
Рис. 10. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» 
 
- ІV Регіональний турнір з фінансової грамотності у Черкаській області (20.11.2021 – 
18.12.2021); 
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Рис. 11. Фінал ІV Регіонального турніру з фінансової грамотності у Черкаській 

області 
 
- Інститутський тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук (грудень 2020 р. – січень 2021 р.); 
- Перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Фінансова безпека». 
 

Упродовж 2021/2022 н.р. НПП відділення брали активну участь у 10 засіданнях 
спеціалізованого наукового семінару щодо обговорення результатів досліджень в рамках 
підготовки кандидатських і докторських дисертацій. 

 
Протягом 2021/2022 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. 
- матеріали за результатами конференцій:  

● Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 
Матеріали XV Міжнародної науково–практичної конференції (17 листопада 2021 року, м. 
Черкаси) / Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 
2021. 242 с. (Режим доступу : https://cherkasy-unit.lnu.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-
svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2021/); 
- колективну монографію: 

● Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 
національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : 
монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. 
наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 675 с. 

 
 

У 2021/2022 н.р. здобувачами відділення взято участь у 57 наукових заходах, із 
них у виконанні 2 науково-дослідних робіт з державною реєстрацією, у тому числі НДР, 
яка виконувалася за кошти державного бюджету за договором про базове фінансування; 

42-х науково-практичних та наукових конференціях, у тому числі двох за межами 
України; Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за 11 спеціальностями / 
спеціалізаціями. Загальна кількість учасників склала 67 осіб. Здобувачами вищої освіти 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/
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підготовлено і опубліковано 53 наукові праці, у тому числі 11 науково-пошукових робіт та 
9 наукових статей у фахових виданнях України. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 
2021/2022 навчальному році» від 24.11.2020 р. № 1457 Черкаське відділення в особі 
Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи призначено 
базовим навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» (третій рік поспіль). 
Водночас, у зв’язку з воєнним станом МОН України було прийнято рішення про відміну 
проведення другого туру Конкурсу (наказ МОН України «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 №1179» від 31.05.2022 р. № 508). 
Оскільки МОН України внесло зміни до особливостей проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт лише у травні, то де-факто Черкаський інститут як 
базовий заклад вищої освіти де-факто повністю забезпечив рецензування галузевою 
конкурсною комісією 42 студентські наукові роботи (50 студентів-авторів з 26 закладів 
вищої освіти України). За результатами проведення І туру Конкурсу керівництво 
Черкаського відділення нагородило Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б. дипломом І ступеня 
(науковий керівник Криниця С.О.); А. Харченко та Ю. Харченко дипломом ІІ ступеня 
(науковий керівник Третяк Н.М.). 

 
Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальностями / спеціалізаціями, які проводилися у інших закладах вищої освіти у 

2021/2022 н.р. стали 8 здобувачів: 

1) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» Дипломом І ступеня – 
Котлярова К.А. (науковий керівник Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент),  

2) зі спеціалізації «Банківська справа» Диплом І ступеня - Тригуб Ю. П. 
(науковий керівник Запорожець С. В., к.е.н., доцент),  

3) зі спеціалізації «Облік і оподаткування» Диплом І ступеня - Троян Я., 
Зубака Р. (науковий керівник Гончаренко О.О., Реслер М.В., к.е.н., доцент),  

4) зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» 
Диплом І ступеня - Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б. (науковий керівник Криниця 
С.О., к.е.н., доцент),  

5) зі спеціалізації «Економіка бізнесу» Диплом І ступеня - Охріменко В.А., 
(науковий керівник Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент), 

6) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом І 
ступеня - Краснокутський Д.Е., (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., 
професор), 

7) зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення» Диплом ІІ 
ступеня - Іванюк О.М., (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., професор), 

8) зі спеціалізації «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» Диплом І ступеня - Вдовіченко Р.В., (науковий керівник 
Брайченко С.М., к.ю.н., доцент), 

9) зі спеціалізації «Менеджмент організацій» Диплом І ступеня - Лакутін 
Д.В., (науковий керівник Кочума І.Ю., к.е.н., доцент). 
 

Також, одержано Диплом ІІІ ступеня та грошову винагороду у Всеукраїнському 
конкурсі LoNG-2021 (Look of New Generation/Погляд нового покоління) – 
«Блокчейн приходить в Україну», який проводився Українською асоціацією з 
розвитку менеджменту та бізнес освіти Київською Бізнес Школою, Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка – Іванюк О.М., Вдовіченко 
Р.В., Лакутін Д.В., Шпара Ю.С. (науковий керівник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., 
професор) (рис. 21). 

 

Рис. 12. Всеукраїнський конкурс LoNG-2021 (Look of New Generation/Погляд нового 
покоління 

 

Одержано призове місце на міжвузівській олімпіаді з навчальних дисциплін «Теорія 
держави й права» та «Історія держави і права України», яку було проведено 11 жовтня 
2021 у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України (Марина Маслюк, група БП-120). М. Маслюк 
було нагороджено почесною грамотою та цінним подарунком. 
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Рис. 13. Олімпіада з навчальних дисциплін «Теорія держави й права»  

та «Історія держави і права України» 

 

Основні завдання колективу на 2022/2023 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 відділення наукових конференцій, активізація проведення круглих 
столів, науково-практичних дискусій тощо. 
 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховання студентської молоді є невід’ємною частиною освітнього процесу. 
У Черкаському відділенні 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 
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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 у 
2021/2022 н.р. вибудовувалася на єдності її принципів відповідно до Основних завдань 
та плану навчально-виховної роботи Університету. 

Основні заходи виховної роботи Черкаського відділення, здійснених в 
2021/2022 н.р. надано в табл. 13. 

ТАБЛИЦЯ 13 

Основні заходи  навчально-виховної роботи Черкаського відділення 
в 2021/2022 н.р. 

1. Національно-патріотичне та інтелектуально-духовне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

1.  Святкові урочистості  з нагоди Дня знань 01.09.2021 

2.  Перша лекція до дня Знань  01.09.2021 

3.  Зустріч науково-педагогічних працівників і студентів із 
захисниками незалежності України – Ігорем Сорокою 
(позивний Сільвер) і Олександром Борисенко (позивний Філ) 

01.09.2021 

4.  Перегляд фільму «Зима у вогні» 01.09.2021 

5.  Привітання бібліотекарів з Всеукраїнським днем бібліотек 30.09.2021 

6.  Привітання професорсько-викладацького колективу 
Черкаського відділення з Днем працівника освіти  

04.10.2021 

7.  Відзначення Дня юриста 08.10.2021 

8.  Відзначення Дня українського козацтва; захисника та 
захисниць України 

14.10.2021 

9.  Зустріч студентів-правників з слідчим Черкаського районного 
управління Головного управління Національної поліції 
Максимом Рубаном задля обговорення практичних аспектів 
кримінального процесу 

26.10.2021 

10.  Година пам’яті до дня відзначення 76-річниці визволення 
України від нацистів 

28.10.2021 

11.  Проведення вебінару для студентів, приурочений 
Всесвітньому дню заощаджень 

27.10.2021 

12.  Відзначення Всесвітнього дня заощаджень 31.10 -
07.11.2021 

13.  Зустріч студентів з представником місцевого 
самоврядування Вадимом Юрійовичем Гайовичем задля 
обговорення теми «Специфіка управління коштами та 
активами Черкаської області та її місцевих громад» 

04.11.2021 

14.  Відзначення Міжнародного дня студента 17.11.2021 

15.  Відзначення Дня Гідності та Свободи 21.11.2021 

16.  Тематична бесіда зі студентами, приурочена  дню пам’яті 
жертв голодомору та політичних репресій 

23.11.2021 

17.  Проведення фіналу  IV Регіонального турніру з фінансової 
грамотності 

18.12.2021 

18.  Участь в акції, приуроченій Дню музейного  селфі 19.01.2022 

19.  Взято участь в урочистостях з  Дня Соборності 22.01.2021 

20.  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 

29.01.2021 
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незалежність. 

21.  Взято участь у Всеукраїнському онлайн-флешмобі "Разом 
для найкращого Інтернету!", що проходив в межах співпраці 
Google Україна та Міністерства освіти і науки України 

08.02.2022 

22.  Долучення до відзначення Дня єднання 16.02.2022 

23.  Відзначення Дня герба 19.02.2022 

24.  Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

20.02.2021 

25.  Заохочення студентів до волонтерства  з 24.02.2022 

 

2. Громадянське, морально-правове, превентивне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

26.  Круглий стіл на тему «Проблеми формування правової держави 
в Україні» для студентів спеціальності 081 «Право» 

09.12.2021 

27.  Долучення студентів до благодійної акції «Монетки дітям» 
Національного банку України та благодійного фонду 
«Таблеточки» 

08.09.2021 

28.  Вебінар для студентів та науково-педагогічних працівників на 
тему «Податкова амністія» від Євгенії Амбросимової 

08.09.2021 

29.  Участь в щорічному он-айн форумі «ГРАНТуємо зміни 7.0» на 
тему «Соціальний капітал громад» 

01-
02.11.2021 

30.  Проєкт HotSup за програмою Erasmus+ через опитування для 
вивчення досвіду, проблем та думок щодо проведення 
навчальних занять під час пандемії Covid-19 та розробка 
платформи підготовки навчальних матеріалів для онлайн і 
гібридного режиму викладання 

листопад 
2021 

3. Художньо-естетичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

31.  Творча зустріч з поетесою Катериною Вербівською 27.10.2021 

32.  Відзначення днів Великого Кобзаря як символу незламності 
українського народу та його волелюбності 

березень, 
2021 

33.  Перегляд документального фільму спільного виробництва 
США, Великобританії та України «Зима у вогні» 

01.09.2021 

34.  Відзначення у соцмережах «Дня вишиванки»  20.05.2021 

 

4. Пропаганда та формування здорового способу життя. Фізичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

35.  Відкритий «Чемпіонат молоді Черкас 2022» з волейболу в 
форматі 4х4, фінал 

08.05.2022 
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Рис. 14. Фінал відкритого Чемпіонату молоді Черкас 2022 з волейболу в форматі 

4х4 
5. Трудове та професійне виховання 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

36.  Гостьова лекція на тему «Перша робота студента. Як забігти на 
кар’єрні сходи» від Олександра Галушки, менеджера з розвитку 
бізнесу АТ "УкрСиббанк"  

10.09.2021 

37.  Гостьова лекція на тему «Оцінка бізнесу, нерухомості і об’єктів 
виробництва, чи може бути щось цікавіше в житті?» Андрієнка 
Олександра, заступника директора відділу Корпоративних 
фінансів KPMG  

03.11.2021 

38.  Гостьова лекція на тему «Кар'єра в кібербезпеці: виклики та 
можливості» від професора Олівера Круза, проректора 
Університету прикладних наук німецького Бундесбанку  

24.11.2021 

39.  Гостьова лекція на тему: «Організація та планування PR-
кампанії: теорія, стратегія, тактика» з директоркою, керівником 
команди в комунікаційній агенції Newsfront Крістіною Банни 

29.11.2021 

 

 

Основні завдання колективу на 2022/2023 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; 
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- збереження та примноження історико-культурних традицій Університету та відділення, 
міста, регіону, країни; 
- виховання високих духовно-моральних якостей, підвищення культурного рівня 
студентів відділення, 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 відділення, організація 
навчання студентського активу, розвиток студентських ініціатив і залучення майбутніх 
фахівців до різних форм соціально-значимої діяльності; 
- організація позитивного дозвілля, підтримка талановитої молоді, розвиток творчого 
потенціалу молоді; 
- створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації особистості, надання 
допомоги у самовихованні, моральному самовдосконаленні, набутті соціального досвіду; 
- організація соціально-психологічної та психолого-3педагогічної допомоги і підтримки 
здобувачів. 
 

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ 
 

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

Черкаське відділення у 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 2021/2022 н.р. в рамках співпраці Університету банківської справи та 
Познанського університету економіки і бізнесу Вікторія Поковба навчалася за програмою 
семестрового обміну (рис. 14).  
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Рис. 15. Семестрове навчання в Познанському університеті економіки і бізнесу  

(Республіка Польща) 

У рамках міжнародної наукової співпраці НПП Черкаського відділення підтримують 
зв’язки з колегами навчальних закладів закордоном шляхом участі в наукових заходах та 
друку наукових публікацій. Також, НПП взяли участь у роботі Міжнародної літньої школи 
на тему «Banks of Tomorrow – Economic Framework, Services and Regulation», 
організованої нашим міжнародним партнером  Університетом прикладних наук в 
Хахенбурзі (2-6 серпня 2021, Німеччина). 

 
Основні завдання колективу на 2022/2023 н.р. з міжнародної діяльності:  

- систематичне інформування всіх учасників освітнього процесу про участь у 
міжнародних освітніх і наукових програмах і проєктах; 
- 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 відділення за програмою Еразмус+ та інших, а також 
діючих угод про співпрацю з зарубіжними вузами-партнерами; 
- продовження подання індивідуальних і колективних заявок від кафедр відділення до 
участі в грантових програмах і науково-освітніх проєктах; 
- 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 відділення, які проживають за кордоном, а також 
випускниками-іноземцями з метою реклами та залучення іноземних громадян до 
навчання у Черкаському відділенні ЛНУ імені Івана Франка. 
 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 
 

Робота Черкаського відділення багато у 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 відділення 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 відділення 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. 

Активна фаза профоірєнтаційної роботи, як правило, припадає на ІІ навчальний 
семестр. Водночас, цьогоріч повномасштабне воєнне вторгнення росії в Україну 
унеможливо проведення всіх запланованих заходів. У першому семестрі вже четвертий 
рік поспіль на базі Черкаського відділення проводився ІV Регіональний турнір з 
фінансової грамотності у Черкаській області, цільовою групою якого є насамперед 
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школяри та студенти професійних училищ та коледжів. Тому загалом протягом 2021/2022 
н.р. профорієнтаційні заходи реалізовувалися у цифровому форматі через різноманітні 
соціальні мережи задля зацікавлення потенційних абітурієнтів у навчанні у Черкаському 
відділенні Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Черкаське відділення продовжує співпрацю в напряму проведення спеціалізованих 
курсів освітньо-професійної підготовки учителів фінансової грамотності за широким 
тематичним змістом. Це дає змогу не тільки підвищити рівень знань з фінансової 
грамотності та педагогічну майстерність учителів, а й встановити прямі контакти для 
реалізації профорієнтаційних заходів у подальшому. 

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

Основні завдання колективу на 2022/2023 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 відділення для 
працівників підприємств, установ, організацій.  
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА  
 
Матеріально-технічна база Черкаського відділення - 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 (табл. 14).  

ТАБЛИЦЯ 14 
Виконання робіт з підтримки матеріальної бази Черкаського відділення  

в 2021/2022 н.р. 

Види робіт 
Кошти, грн 

Всього спеціального 
фонду 

інші 
залучені 

Роботи з проведення технічної перевірки вузлів 
обліку електроенергії 

 16217,00 16217,00 

Роботи з заміни лічильників  3390,00 3390,00 

Вивезення та утилізація листя та гілок  4950,00 4950,00 

Викошування газонів  4800,00 4800,00 

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

 18500,00 18500,00 
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Роботи пов’язані з інженерними мережами 
(розводка води, каналізація, змішувачі, засувки, 
крани, шланги і т.п.) 

 17590,00 17590,00 

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

 15600,00 15600,00 

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

 12300,00 12300,00 

Разом: 0,00 93347,00 93347,00 

 
 

Для Черкаського відділення 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 у Черкаському відділенні – 178 одиниць, з них безпосередньо 
задіяні в освітньому процесі у 2021-2022 н.р. – 120 одиниць; ноутбуків - 9, серверів - 10. 

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. 15). Загальний фонд бібліотеки - 65148 прим., в т. ч. – 
основний книжковий фонд нараховує 52157 прим. книг; фонд періодики – 10100 прим; 
неопублікованих документів -1029, в  т. ч. колекція авторефератів дисертацій – 344 
прим., брошури - 705 прим.;  мережевих локальних документів на електронних носіях із 
записом – 865. У роботу бібліотеки запроваджена електронна версія інформаційно-
бібліотечна система – «Ірбіс64», яка надає можливість автоматизованій книговидачі, 
комплектуванню та каталогізації, організації доступу користувачів засобами мережі 
Інтернет до електронного каталогу та інших інформаційних ресурсів.  

Важливим електронним ресурсом є Інституційний репозитарій. Наповнення 
репозитарію Черкаського відділення – 785 електронних версій наукових публікацій 
науково-педагогічних працівників Черкаського відділення, а саме: автореферати 
дисертацій – 21; монографії, розділи монографій – 29; навчальні посібники, підручники – 
13; наукові статті – 644; тези доповідей – 64; збірники конференцій – 14. 

У репозитарії серед 95 авторів, електронні архівування  публікацій  здобувачів 
вищої освіти  20 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 

https://www.scopus.com/
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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 15 
Основні інформаційного забезпечення та роботи наукової бібліотеки 

в  Черкаському  відділенні у 2021-2022 н. р. 
 

№ 
п/п 

Назва показники Кількісне значення 

1. Загальний бібліотечний фонд (документів) 65148 

2. Основний бібліотечний фонд (примірників) 52157 

3. Основний бібліотечний фонд (вартість) 1 777 882. 28 

4. Фонд наукової літератури (примірників) 3693 

5. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

62 

6. Надійшло до основного бібліотечного фонду 
(вартість) 

6017. 24 

7. Надійшло до фонду наукової літератури (примірників) 5 

8. Списано з основного бібліотечного фонду 
(примірників) 

5418 

9. Списано з основного бібліотечного фонду (вартість) 58912. 35 

10. Наповненість цифрової бібліотеки (кількість) 92611 

11. Кількість записів в електронному каталозі (книги) 14849 

 Кількість записів в електронному каталозі (періодичні 
видання) 

77762 

12. Кількість документів у репозитарії 785 

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

240 всього; студентів -
237 (на 01.01.2022р.) 
132 (на 01.06.2022р.) 

14. Кількість відвідувань користувачами (чол.) 905 

15. Кількість книговидачі (примірників) 1650 

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 

 
Бібліотека відділення щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, 

читачам, видавництвам за подаровані книги, які є відчутним джерелом поповнення 

бібліотечної колекції та надають неоціненну допомогу у забезпеченні навчально-

виховного процесу, відродженні культури та духовному зростанню. Бібліотека отримала 

безцінні дарунки від видавництва «Родовід», Українського інституту національної пам’яті, 

національного музею Голодомору-Геноциду. А також подарунки від письменників 

Черкащини - авторів книг, викладачів та користувачів бібліотеки Черкаського відділення.  

  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. 

https://www.scopus.com/
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 Недостатній рівень фінансування бібліотеки не дає можливості стовідсотково 

забезпечити читацькі запити. Запроваджено взаємовикористання ресурсів бібліотек  міста, 

що дає змогу отримати літературу з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу 

(МБА). Послугами МБА скористались 12 читачів, для них з інших бібліотек було взято 36 

книг,  зі свого фонду видано іншим користувачам по МБА 57 видань. 

 Цьогоріч, у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, показники 
роботи бібліотеки ( книговидача та відвідування) суттєво знижені в порівнянні з 
попередніми роками. Але бібліотека намагається не  втрачати свого позитивного іміджу. 

 
Основні завдання колективу на 2022/2023 н.р. з розвитку матеріально-технічної та 

інформаційної бази:  

- підтримання матеріально-технічної бази відділення у належному стані; 
- забезпечення економічного утримання будівель відділення 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. 

У зв’язку з військовою агресією росії та необхідністю забезпечення безперервного 
освітнього процесу перед колективом постають абсолютно нові завдання. Так, задля 
уможливлення провадження очного навчання (за умови прийняття такого рішення) 
необхідно облаштувати якісне укриття для гарантування безпечного освітнього процесу. 
 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА РОБОТА 
 

Фінансово-економічна робота в Черкаському відділенні 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 2021-2022 н.р. забезпечено складання та подання фінансової, 
податкової, статистичної та інших видів звітності до Університету банківської справи, а 
починаючи з 14 лютого 2022 року до Львівського національного університету імені Івана 
Франка в обсязі та в строки, встановлені чинним законодавством України. Здійснено 
аналіз результатів фінансово-економічної діяльності за 2021 рік та планування доходів і 
витрат відділення на 2022 р. 

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

Соціальний захист учасників освітнього процесу. Усім учасникам освітнього 
процесу Черкаського відділення гарантується право на соціальний захист від впливу на 
них негативних обставин об’єктивного характеру. Основні напрямки і види соціальної 
підтримки у Черкаському відділенні є соціально-психологічна підтримка,  забезпечення 
соціальними і іменними стипендіями, грантами, допомогами, компенсаціями і дотаціями, 
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підтримка професійного і творчого зростання, надання матеріальної і моральної 
допомоги, забезпечення необхідних умов праці і відпочинку; охорона здоров’я.  
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ДОДАТКИ 
 

ДЕТАЛІЗОВАНА 
інформація про результати наукової діяльності 

Черкаського відділення Львівського національного університету імені Івана 
Франка у 2021/2022 навчальному році 

 
Таблиця 1 

Публікація монографій, підручників, навчальних посібників 
 

                                      Кількість НПП Черкаське відділення 

18 На 1 НПП 

Монографії в т.ч. / в електронному варіанті 2/2 0,11/0,11 

Підручники  0 0 

Навчальні посібники  0 0 

Навчальні практикуми, препринти  0 0 

Словники  0 0 

ВСЬОГО  2 0,11 
 

 
Таблиця 2 

Публікація наукових статей, препринтів, тез доповідей 

                                      Кількість НПП Черкаське відділення 

18 На 1 НПП 

Кількість публікацій у Scopus/WoS 2/5 0,11/0,28 

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

35/2 1,94/0,11 

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

0/0 0/0 

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

46/41 2,55/2,28 

 
 

Таблиця 3 
Наповнення наукового репозитарію  

 

                                      Кількість НПП Черкаське відділення 

18 На 1 НПП 

Кількість наукових публікацій, розміщених у 
репозитарію, всього 

785 43,61 

З них:   

монографій, розділів монографій 29 1,61 

підручників, навчальних посібників 13 1,39 

наукових статей 644 35,78 

тез доповідей 64 3,56 

автореферати дисертацій, дисертації 21 1,17 
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Таблиця 4 

Рецензування та опонування наукових робіт 

                                      Кількість НПП Черкаське відділення 

18 На 1 НПП 

Опонування дисертацій 0 0 

Відгуки на автореферати 0 0 

Рецензування монографій 1 0,06 

Рецензування підручників 0 0 

Рецензування навчальних посібників 0 0 

Рецензування наукових статей 60 3,33 

Рецензування програм та навчально-
методичні матеріали  

0 0 

Рецензування дисертацій 4 0,22 

ВСЬОГО 65 3,61 
 

 
Таблиця 5 

Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах 

                                                                  Кількість НПП Черкаське відділення 

18 На 1 НПП 

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

41/56 2,78/3,11 

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

6/11 0,33/0,61 

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

9/12 0,5/0,67 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 56/79 3,11/4,39 

 
Таблиця 6 

Підготовка та захист дисертацій 

 Черкаське відділення 

Захищено Триває підготовка 

                                        Кількість НПП 18 На 1 НПП 18 На 1 НПП 

Докторські  0 0 2 0,11 

Кандидатські  0 0 1 0,06 

ВСЬОГО 0 0 3 0,17 
 

 

Науково-дослідна робота студентів 
Таблиця 7 

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

Кількість студентів Черкаське відділення 

132 На 1 студ. 

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

29/31 0,22/0,23 

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

3/3 0,02/0,02 

Конкурси / к-ть учасників 12/18 0,09/0,14 

Семінари, круглі столи / к-ть учасників 0 0 

ВСЬОГО заходів / Всього учасників 44/52 0,33/0,39 
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Таблиця 8 
б) Результативність участі у наукових конференціях, конкурсах 

Кількість студентів Черкаське відділення 

132 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) 

12 0,09 

ВСЬОГО відзнак (перемог) 12 0,09 
 
 

Таблиця 9 

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

Кількість студентів Черкаське відділення 

132 На 1 студ. 

Участь у виконанні НДР кафедр відділення (кількість НДР / 
кількість студентів-виконавців НДР) 

1/1 0,01/0,01 

Науково-пошукова робота 12 0,09 

Наукові статті  9 0,07 

Тези доповідей 33 0,25 

ВСЬОГО  55/1 0,42/0,01 
 

 


