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Основні здобутки Університету 

• Університет посів 37-ме місце в рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна» за 
підсумками показників діяльності у 2016 році, обійняв 16-те місце у 
двадцятці найпривабливіших вищих навчальних закладів м. Києва за 
результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України 
2017 року, що підсумовує рейтингові місця за версією «Топ-200 Україна», 
«Scopus» і «Вебометрикс».   

• Підтверджено право на підготовку фахівців із семи спеціальностей за 
результатами повторної акредитації, проведено сім процедур ліцензування 
нових спеціальностей: «Менеджмент» (Харківський, Львівський, Черкаський 
навчально-наукові інститути), «Соціальне забезпечення» (Львівський 
навчально-науковий інститут), «Інженерія програмного забезпечення» 
(Черкаський навчально-науковий інститут), «Економіка» (Інститут 
банківських технологій та бізнесу), «Комп’ютерні науки» ( Харківський 
навчально-науковий інститут) відповідно до нових Ліцензійних умов МОН 
України. 

• Розроблено і розпочато реалізацію Концепції освітнього процесу у сфері 
бізнесу та фінансових операцій з урахування потреб майбутнього, у рамках 
якої проведено 68 форумів, чатів та вебінарів, створено і впроваджено в 
освітній процес: 
− 34 освітні програми і 34 навчальні плани для ступенів вищої освіти 

«баклавр» і «магістр», у яких передбачено дев’ять спеціалізацій та 51 
варіативну компоненту  (24 для бакалаврського рівня  і  27  магістерського 
рівня); 

− 41 електронний дистанційний курс. 
• Забезпечено повноцінне функціонування англомовних бакалаврських і 

магістерських програм підготовки студентів у Львівському та Харківському 
навчально-наукових інститутах. 

• За 2017 календарний рік студентами ДВНЗ «Університет банківської справи» 
отримано 73 іменні стипендії (10 – академічні стипендії Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені М. С. 
Грушевського, імені Вадима Гетьмана; Кабінету Міністрів України – 
обдаровані студенти із числа інвалідів; соціальну стипендію Верховної Ради 
України – діти-сироти і діти із малозабезпечених сімей); 1 стипендія Ректора 
ДВНЗ «Університет банківської справи», 31 –  стипендія Національного банку 
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України; 5 – іменні стипендії меценатів, 24 – стипендії комерційних банків, 2 
- стипендії «Фінансова перспектива» за благодійною програмою «Успішна 
людина». 

• Серед 516 випускників-магістрів 2017 року, які успішно завершили навчання, 
125 отримали дипломи про вищу освіту з відзнакою, що становить близько 
25% від загальної кількості випускників. 

•  Із 516 випускників-магістрів Університету працевлаштовано 473, що 
становить 91,6%. 

• Станом на 31.12.2017 залучено на навчання 315 іноземних громадян із 13-ти 
країн світу, з них 8 – на магістерську програму, 53 – на бакалаврські 
програми, 252 – на програму підготовки до вступу у вищі навчальні заклади, 
2 – до аспірантури. 

• Розроблено спільно з Краківським економічним університетом і впроваджено 
в освітній процес одну з перших в Україні програм подвійних дипломів 
освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Фінанси, банківська справа і 
страхування», «Менеджмент».  

• Навчалися за програмами внутрішньої академічної мобільності між 
інститутами Університету 26 студентів, 11 студентів – за програмами 
«подвійних» дипломів з європейськими вищими навчальними закладами, 12 
осіб – за програмою семестрового обміну в Польщі та Латвії.  

• За результатами конкурсного відбору в МОН України вперше отримано 
фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету на 
провадження фундаментальних досліджень (за напрямом «Теорія та 
методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни»); 

• Завершено виконання 11 науково-дослідних тем, у т. ч. чотирьох 
фундаментальних і сім прикладних. 

• Забезпечено підвищення ефективності виконання досліджень за 
госпдоговірною тематикою на 49,7% порівняно з попереднім роком та 
збільшення їх частки в структурі надходжень за спеціальним фондом 
Університету у сфері наукової діяльності до 48,8%. 

• Диверсифіковано джерела наповнення спеціального фонду за рахунок 
розширення платних послуг у сфері наукової діяльності та забезпечено 
зростання відповідних обсягів річних надходжень на 10,6%. 

• Упроваджено в освітній процес результати виконання 8 науково-дослідних 
тем, 11 наукових розробок упроваджено в діяльність інших установ та 
організацій. 
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• Опубліковано 1 103 наукові праці, у т. ч. 238 публікації у виданнях, які 
включено до міжнародних наукометричних баз (з них 17 публікації в 
наукометричних базах Scopus та Web of Science, 11 – у закордонних виданнях, 
що мають імпакт-фактор), 40 монографій, 4 підручники, 12 навчально-
методичних посібників. 

• Підвищено сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених Університету 
у провідних міжнародних науковометричних базах: у Web of Science Core 
Collection він дорівнює 2 (кількість публікацій – 87, кількість цитувань – 19), 
у Scopus – 3 (кількість публікацій – 63, кількість цитувань – 43). 

• Узято участь у 383-х наукових заходах, зокрема: 221 міжнародних і 77 
всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях і форумах, 85 
семінарах, круглих столах. 

• Присвоєно вчене звання доцента двом науково-педагогічним працівникам, 
вчене звання професора одному працівникові. 

• Підготовлено 11 студентів-призерів Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н. 
р., 6 – Всеукраїнських студентських олімпіад, 1 – Стипендіальної програми 
«Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука, 

• За результатами участі в конкурсах наукових робіт здобуто 159 дипломів, з 
них: 55 дипломів 1-го ступеня, 59 – 2-го, 43 дипломів 3-го ступеня та 2 
дипломи 4-ого ступеня. 

• Забезпечено участь студентів та аспірантів у 173 наукових заходах, у т. ч. 45 
міжнародних (з них 2 – закордонних) і 11 всеукраїнських науково-практичних 
та науково-теоретичних конференціях і форумах, 45 конкурсах та грантових 
програмах (з них 10 міжнародних, 28 всеукраїнських, 4 регіональних та 3 
міжвузівських), 57 олімпіадах та 15 семінарах і круглих столах. 

• Підписано під патронатом Харківської обласної державної адміністрації 
Меморандум щодо реалізації проекту «Підвищення рівня фінансової 
грамотності населення України» між Харківським навчально-науковим 
інститутом ДВНЗ «УБС», Харківським банківським союзом, Харківським 
університетським консорціумом. 

• Проведено 150 заходів із фінансової грамотності в рамках проекту Global 
Money Week, у яких узяло участь 5 500 осіб, проведено 14 семінарів-тренінгів 
та практикумів для 614 викладачів загальноосвітніх шкіл 14 областей 
України. 

• Реалізовано 9 грантових проектів за фінансової підтримки програми 
співпраці між ЄС і країнами – партнерами в освітній діяльності. 
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• Укладено 10 угод щодо реалізації академічної мобільності та стажування 
студентів, аспірантів і викладачів у рамках програми «Еразмус+».  
 

Досягнення Університету відзначено нагородами, дипломами і почесними 
відзнаками МОН України, НАПН України, зокрема: 

 
нагороди VIIІ Міжнародної виставиа «Сучасні заклади освіти – 2017»: 
- Гран-прі та Золота медаль у номінації «Лідер вищої освіти»;  
- Диплом і Золота медаль у номінації «Інновації в упровадженні в освітню 

практику системи дистанційного навчання»; 
- Сертифікат якості наукових публікацій; 
 
нагороди Міжрегіональної виставки-презентації «Полтавський абітурієнт – 

2017»: 
- Диплом виставки-презентації «Полтавський абітурієнт – 2017» і «Навчання в 

Європі»; 
 
нагорода Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2016»: 
- Диплом за ІІ місце в номінації «Благодійність в освіті і науці»; 

 
нагороди від міжнародної професійної бухгалтерської організації «Асоціація 

присяжних сертифікованих бухгалтерів» (далі – АССА): 
 

- Диплом на магістерську програму «Облік і аудит у підприємницькій 
діяльності»; 

- Лідер щодо акредитації на максимальну кількість (9) заліків в АССА 
магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою 
діяльністю»; 
 
нагорода від Національного банку України: 

  
- Подяка за організацію і проведення Всеукраїнського турніру юних знавців 

курсу «Фінансова грамотність». 
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Структура Університету 

У 2017 р. до складу Університету входило 4 інститути (Львівський, 
Харківський, Черкаський навчально-наукові інститути та Інститут банківських 
технологій та бізнесу), 4 факультети, 17 кафедр, з яких 16 – випускові. 
 
Підготовка фахівців та якість контингенту  

Основними напрямами діяльності Університету в галузі освіти було 
визначено забезпечення лідерських позицій за рахунок підвищення якості освіти на 
кожному освітньому рівні, введення інноваційних гнучких технологій організації 
освітнього процесу, впровадження прогресивних методик подання матеріалу.  

В Університеті станом на 01.01.2018 року навчалося 2730 студентів, з них: 
1283 навчалися за кошти фізичних і юридичних осіб (у т. ч. 243 – за рахунок коштів 
Національного банку України), 1204 – за держзамовленням. З цієї кількості осіб 
2310 – студенти денної форми навчання (у т. ч. 62 – іноземні студенти), 420 – 
заочної (у т. ч. 16 осіб отримували другу вищу освіту). Ступінь вищої освіти 
«бакалавр» здобували 1 529 особи, у т. ч. на денній формі навчання – 1 469 особи. 

Запровадження норм нового Закону України «Про вищу освіту» відбувалось у 
2016/2017 н. р. через розроблення освітніх програм, оптимізацію навчального 
навантаження, формування системи забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти.  

На виконання встановленого законодавством порядку переоформлено 
Ліцензію Університету на освітню діяльність у сфері вищої освіти на безстрокову, 
електронний варіант якої розміщено Міністерством освіти і науки України на його 
офіційному веб-сайті (наказ МОН України від 29.05.2017 № 112-л). 

Проведено 6 процедур акредитації спеціальностей для підготовки бакалаврів, 
а саме: 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» у Харківському та 
Черкаському інститутах; 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» у 
Львівському інституті; 6.030503 «Міжнародна економіка» в Інституті банківських 
технологій та бізнесу та 1 процедуру акредитації для підготовки спеціалістів  
7.03050802 «Банківська справа». 

Відповідно до нових Ліцензійних умов МОН України здійснено 5 процедур 
ліцензування з підготовки бакалаврів за  спеціальностями:  073 «Менеджмент» 
(галузь знань 07 «Управління та адміністрування») у Харківському, Львівському та 
Черкаському інститутах, 232 «Соціальне забезпечення» (галузь знань 23 «Соціальна 
робота») у Львівському інституті, 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
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(галузь знань 12 «Інформаційні технології») у Черкаському інституті та підготовки 
магістрів за спеціальностями: 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки») в Інституті банківських технологій та бізнесу та 122 
«Комп’ютерні науки» (галузь знань 12 «Інформаційні технології») у Харківському 
інституті.  

Фахівці Університету брали активну участь у розробленні нових стандартів 
вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 
системи», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування». 

В Університеті цілеспрямовано впроваджується комплексна модель 
освітнього процесу, яка включає освітні програми, навчально-методичне 
забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», спрямовані на 
формування професійних та соціально-емоційних  компетентностей  (hard skills та  
soft skills), що мають уможливити випереджальне реагування на зміну потреб 
суспільства у майбутньому з урахуванням тенденцій і перспектив розвитку бізнес-
середовища, інформаційних технологій та цивілізації.   

У 2016/2017 н. р. заповаджено принципи та орієнтири освітнього процесу: 
мобільність та гнучкість, міжнародна орієнтація, сертифікація за навчальними 
дисциплінами та освітніми програмами, практична орієнтація, емоційний інтелект, 
інтеграція загальних компетентностей між освітніми програмами, блоковість 
викладання навчальних дисциплін, модулярність та укрупнення дисциплін 
(орієнтир – 5–7 дисциплін на рік, 6 кредитів на дисципліну), акцент на 
індивідуальну компоненту навчання, думаючий професіонал (бізнес-кейси, власні 
проекти, есе, бізнес-симуляції). 

На підставі вивчення позицій стейкхолдерів (Національний банк України, 
бізнес, випускники, існуючі та потенційні споживачі освітніх послуг, професійні 
громадські організації) виявлено тенденції зміни професій і потреб суспільства у 
професійній підготовці фахівців і розроблено 34 сучасні освітні програми та 34 
навчальні плани для ступенів вищої освіти «баклавр» та «магістр», у яких 
додатково передбачено 9 спеціалізацій та 51 варіативну компоненту  (24 – для 
бакалаврського рівня і 27 – магістерського рівня).   

Оптимізація складу і структури навчальних планів була спрямована на 
посилення блоку дисциплін із фахової професійної підготовки, укрупнення та 
модульне поєднання загальних дисциплін соціально-гуманітарного спрямування в 
інтегрованих навчальних курсах, а також установлення оптимальних для засвоєння 
потрібного комплексу знань і набуття професійних компетентностей взаємозв’язків 
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між навчальними дисциплінами, періодів та обсягів їх викладання, тривалості 
навчання. 

Для формування профілю випусника Університету відповідно до наявних і 
потенційних вимог роботодавців щодо розвитку емоційного інтелекту та соціальних 
навичок у працівників передбачено в усіх освітніх програмах запровадження УБС 
студій із лідерства, командної роботи, самоменеджменту та ділової комінікації. 

Право обирати студентам 25% навчальних дисциплін реалізовано через 
формування вибіркового блоку в навчальних планах першого (бакалаврського) і 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Вибірковий блок сформовано через 
варіативні компоненти або вибіркові дисципліни залежно від особливостей кожної 
спеціальності для посилення фахової професійної підготовки відповідно до 
перспективних тенденцій розвитку ринку праці та потреб бізнесу майбутнього.  

Розроблено: 
− 120 робочих навчальних планів, 434 робочі програми навчальних дисциплін; 
− 476 методичних рекомендацій та іншої навчально-методичної літератури, що 

на 226 одиниць більше, ніж у попередньому навчальному році; 
− 41 електронний дистанційний курс, проведено 68 форумів, чатів та вебінарів. 

У порівнянні з попереднім навчальним роком структурно змінились кількісні 
та якісні показники реалізації системи наскрізної підготовки студентів з іноземної 
мови: 36 науково-педагогічних працівників Університету викладали 57 навчальних 
дисциплін  іноземною мовою (до відома: у 2015/2016 н. р. 37 НПП забезпечували 
викладання 46 навчальних дисциплін; у 2014/2015 н. р. 28 НПП забезпечували 
викладання 24 навчальних дисциплін): 

Підвищено ефективність практичних і семінарських занять за всіма 
спеціальностями шляхом максимального запровадження тренінгових технологій, 
роботи в командах, урегулювання проблемних ситуацій, побудованих на фактичних 
матеріалах із вітчизняного і зарубіжного досвіду, залучення до освітнього процесу 
іноземних фахівців, фахівців-практиків, керівників фінансово-кредитних установ та 
організацій. 

Фундаментальність теоретичного навчання підкріплювалась якісною 
практичною підготовкою студентів у структурних підрозділах Національного банку 
України, міністерств, провідних банках і фінансово-кредитних установах, з якими 
підписано понад 100 угод про співпрацю і про створення баз практик для студентів. 
З метою формування професійних компетентностей продовжено проведення 
навчальної практики студентів у середовищі дворівневої навчально-тренувальної 
банківської системи. 
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На виконання вимог нового Закону України «Про вищу освіту» у 2016/2017 н. 
р. відбувався поступовий перехід до визначених обсягів навчального навантаження 
науково-педагогічного персоналу (табл. 1). 

Таблиця 1  
Обсяги навчального навантаження науково-педагогічного персоналу     

Посада Максимальне навчальне навантаження, 
год. 

Професор  500 
Доцент  650 
Старший викладач 700 
Викладач, асистент  700–750 

 
Одним із напрямів функціонування  системи внутрішнього забезпечення 

якості було оцінювання здобувачів вищої освіти за різними формами. Абсолютна 
успішність студентів становила 98% і якісна успішність – 74%. Аналіз результатів 
ректорських контрольних робіт свідчить, що розбіжність між результатами 
сесійного контролю і контрольних замірів залишкових знань з кожної дисципліни не 
перевищує 0,5% та водночас показує позитивну тенденцію, оскільки показники 
абсолютної та якісної успішності в порівнянні з 2015/2016 н. р. підвищилися на 6,5 
та 0,1% відповідно. 
 Якість освітньої роботи та вищої освіти забезпечувалась також через  активну участь 
студентів Університету  у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2016/2017 н. р. На 
базі Львівського навчально-наукового інституту проведено другий етап Всеукраїнської 
олімпіади для студентів зі спеціальності «Економічна кібернетика». 

За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н. р. серед 
28 учасників ІІ етапу 6 студентів здобули призові місця з таких дисциплін: 
«Інвестування» – ІІ місце; «Страхова справа» – ІІІ місце; «Математика» – два ІІІ 
місця; спеціальностей: «Банківська справа» – ІІ місце; «Економічна кібернетика» – 
ІІ місце. 

Загалом за останні шість років студентами Університету здобуто 52 призові 
місця, з них: 15 – І місць, 15 – ІІ місць, 22 – ІІІ місця (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Кількість студентів, які посіли призові місця  

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, осіб 
(за період з 2011/2012 н. р по 2016/2017 н. р.) 

 
№ 
по
р. 

Найменування інституту  Кількість студентів, які посіли  
Усього І місце ІІ місце ІІІ місце 

1. Інститут банківських 
технологій та бізнесу 

6 1 - 7 

2. Львівський навчально-
науковий інститут 

4 6 9 19 

3. Харківський навчально-
науковий інститут 

2 1 9 12 

4. Черкаський навчально-
науковий інститут 

3 7 4 14 

Разом по Університету 15 15 22 52 
 
Крім того, студенти Університету беруть активну участь у міжнародних 

олімпіадах, зокрема: у IV Міжнародній олімпіаді з менеджменту серед молоді, за 
результатами якої здобули призові місця, отримали дипломи її національного етапу 
та право участі у Гран-прі серед переможців IV Міжнародної олімпіади з 
менеджменту серед молоді. 

Робота екзаменаційних комісій при атестації здобувачів вищої освіти 
дозволила констатувати практичну спрямованість кваліфікаційних робіт та активне 
використання іноземної мови як необхідної компоненти профілю випускника 
Університету. Продовжено практику виконання студентами кваліфікаційних 
магістерських робіт на замовлення роботодавців із подальшим їх захистом на 
виробництві, у т. ч. іноземною мовою. Так, у звітному періоді виконано 114 таких 
робіт, у т. ч. 33 – іноземною мовою, 35 – захищено на виробництві: зокрема, у 
Харківському навчально-науковому інституті за звітний період на виробництві 
захищено 35 робіт, у тому числі на базі: ПАТ «Мегабанк» – 10, АБ «Укргазбанк» – 
10 (з них – 4 іноземною мовою), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» – 8, ДНВП 
«Об’єднання Комунар» – 7 (з них – 1 іноземною мовою). 

Серед випускників денної та заочної форм навчання диплом із відзнакою 
отримали (додатки, табл. 5): 
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- 84 бакалаври, що становить 25% від загальної кількості осіб – 499. Цей 
показник на 13% вищий, ніж у минулому навчальному році (до відома: у 
2015/2016 н. р. 36 бакалаврів, що становило 12% від загальної кількості осіб 
– 554); 

- 168 спеціалістів і магістрів,  що становить 26,5% від загальної кількості осіб 
– 598. Цей показник на 10,5% вищий, ніж у минулому навчальному році (до 
відома: у 2015/2016 н. р. 141 спеціаліст і магістр,  що становило 16% від 
загальної кількості осіб – 601). 

Якість вищої освіти, що здобувається в Університеті, підтверджується рівнем 
працевлаштування випускників і студентів, які ефективно поєднують навчальне 
навантаження та практичну підготовку. 

Загальний показник працевлаштованих випускників-магістрів 2017 року 
становить понад 91%. 
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Післядипломна освіта 

Центр післядипломної освіти Університету з відокремленими місцями в 
інститутах Університету функціонує на основі спільного річного плану 
післядипломної освіти працівників фінансово-кредитної сфери, комерційних банків 
і професорсько-викладацького складу Університету. 

У рамках роботи Центру післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
банківської справи» протягом 2017 року було проведено 40 освітніх заходів з 
післядипломної освіти працівників банків і фінансово-кредитних установ, у яких 
узяли участь 951 особа:  

- Київ – 235 учасників; 
- ЛННІ – 219 учасників; 
- ХННІ –  180 учасників; 
- ЧННІ – 45 учасників; 
- - дистанційно – 272 учасники. 
Популярними серед працівників фінансово-кредитної були такі тематичні 

семінари: 
- «Побудова ефективної комплаєнс-служби в банках»; 
- «Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації»; 
- «Сучасна фінансова звітність». 
Протягом 2017 р. проведено марафон «Освіта майбутнього», в межах  якого 

відбулося три заходи за програмами: «Кейсовий метод навчання», «Сучасні методи 
викладання», «Основні аспекти в навчанні нового покоління студентів». Навчання 
пройшли 52 науково-педагогічні працівники Університету. 

 Проведено дистанційне навчання за програмою «Технологія розроблення 
дистанційних курсів» у  рамках Літньої школи дистанційного навчання – 2017 для 
професорсько-викладацького складу Університету в містах Києві, Львові, Черкасах 
і Харкові. У дистанційному навчанні взяли участь 253 особи. 

Проведено дистанційні курси підвищення кваліфікації 19 для працівників 
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 

На підставі укладеної угоди між Університетом і АТ «Ощадбанк»  протягом 
2017 р. підвищують свою кваліфікацію понад 200 працівників банку. 

Для працівників АТ «Ощадбанк» проведено навчання за такими програмами:  
- підвищення кваліфікації фахівців із продажів; 
- підвищення кваліфікації завідувачів ТВБВ, начальників операційних 

відділів, завідувачів операційних секторів. 
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Протягом звітного періоду укладено угоди між Університетом і 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, щодо проведення навчання керівників та головних бухгалтерів 
кредитних спілок, ломбардів і фінансових компаній. У 2017 році проведено 
навчання для керівних працівників зазначеної категорії осіб. Пройшли навчання й 
отримали сертифікати 292 особи. 

У 2017 році укладено договір про співпрацю між Київським міським 
центром зайнятості і ДВНЗ «Університет банківської справи», запропоновано такі 
програми для навчання безробітних осіб, що перебувають на обліку в районних 
центрах зайнятості м. Києва: 

- «Сучасна фінансова звітність»; 
- «Фінансовий брокер»; 
- «CISCO systems». 

 У рамках співпраці з Бізнес-школою Університету банківської справи 
проведено строкові курси підвищення кваліфікації за програмами «Оцінка 
інвестиційних проектів» і «Фінансовий інжиніринг». 

До викладання Центр післядипломної освіти залучав висококваліфікованих 
працівників Національного банку України, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, банківської та фінансової 
сфери, відомих науковців, науково-педагогічних працівників Університету та інших 
вищих навчальних закладів, експертів фінансових ринків та інвестиційних 
консультантів. 
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Якість науково-педагогічного персоналу  

Кадрова робота Університету у 2017 р. була спрямована на оптимізацію 
структури та покращення якісного складу науково-педагогічних працівників, 
удосконалення системи стимулювання праці та системи контролю, забезпечення 
підвищення кваліфікації персоналу. 

Станом на 01.01.2018 р. в Університеті працює 595 працівників, із них 316 
науково-педагогічних працівників, з них докторів наук, професорів - 20, кандидатів 
наук, доцентів – 143 осіб. 

Штатна чисельність апарату ДВНЗ «Університет банківської справи» та 
Інституту банківських технологій та бізнесу станом на 01.01.2018 становить 
133,5 одиниць. 

Освітній процес Інституту банківських технологій та бізнесу у  2018 р. 
забезпечує 43,25 штатних одиниць, 47 працівників мають науковий ступінь, 35 
працівників мають вчене звання.  

У 2017 році 2 працівника здобули науковий ступінь кандидата економічних 
наук, 2 працівника здобули науковий ступінь доктора економічних наук, 2 
працівника отримали вчене звання доцента, 1 працівник отримав вчене звання 
професора.  

Штатна чисельність працівників Львівського навчально - наукового 
інституту станом на 01.01.2018 становить 169 одиниці.  

Станом на 01.01.2018 року 79 працівників Львіського інституту мають мають 
науковий ступінь та 55 працівників мають вчене звання. 

Штатна чисельність апарату Черкаського навчально - наукового інституту 
станом на 01.01.2018 становить 125,5 одиниць.  

Станом на 01.012018 року 36 працівників Черкаського інституту мають 
науковий ступінь та 26 працівників  мають вчене звання. У 2017 році 1 працівник 
здобув науковий ступінь доктора економічних наук.  

Штатна чисельність Харківського навчально-наукового інституту станом 
на 01.01.2018  становить 139,75 одиниць. 

Станом на 01.01.2018 року 66 працівників Харківського інституту мають 
науковий ступінь та 50 працівників  мають вчене звання.                  

Станом на 01.01.2018 р. кадровий резерв Університету налічує 77 осіб, в т.ч. 9 
осіб у Харківському інституті, 11 осіб у Львівському інституті, 18 осіб у 
Черкаському інституті. Зараховані до кадрового резерву залучалися до виконання 
доручень за посадою, тимчасово виконували обов’язки керівника на час його 
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відсутності та приймали участь у семінарах чи конференціях з відповідного 
напряму роботи. 

В апараті Університету працює 7 осіб пенсійного віку, з яких 5 - науково-
педагогічні працівники.  

Середній вік працівників Університету становить 44 роки, а серед науково-
педагогічних працівників - 40 років. 

В аспірантурі Університету навчається 93 особи, в докторантурі - 10 осіб. 
Серед штатних працівників Університету 12 осіб навчаються в аспірантурі, та 7 осіб 
в докторантурі. 

  Для формування конкурентоздатного науково-педагогічного потенціалу, його 
спроможності надавати якісні освітні послуги в Університеті проведено 13 
конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, в яких 
взяли участь 110 претендентів.   

   У 2017 році відзначено 115 працівників Університету з них: 
відзнакою Кабінету Міністрів України – 1 особа, відзнакою Верховної Ради України 
– 1 особа, державними нагородами – 1 особа, 

 відзнаками Міністерства освіти і науки – 4 особи; відзнаками – 6 осіб, 
подяками та грамотами Університету – 100 осіб. 
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Результативність наукової діяльності 

Наукова діяльність кафедр Університету була спрямована на забезпечення 
його інноваційного розвитку, примноження інтелектуального потенціалу, 
підвищення якості наукових здобутків.  

Університет банківської справи включенj до Державного реєстру наукових 
установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво серія ВГ № 01994 від 17 
вересня 2015 р.).  

За результатами проходження конкурсного відбору проектів досліджень і 
розробок було отримано фінансування за рахунок загального фонду державного 
бюджету на провадження фундаментальних досліджень за напрямом «Теорія та 
методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни», що 
дозволило диверсифікувати джерела і збільшити обсяги фінансування науково-
дослідної діяльності в 3,1 раза порівняно з попереднім роком. 

Кількість здійснюваних в Університеті наукових досліджень – 26 робіт, у т. ч.: 
7 – фундаментальних, 13 – прикладних і 6 госпдоговірних (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт в Університеті за 

2014 –2017 рр. 
 
З цієї кількості повністю виконано 11 науково-дослідних робіт, у т. ч. 4 – 

фундаментальних та 7 – прикладних, з яких 5 – госпдоговірних. Упровадження в 
навчальний процес відповідно до отриманих актів мають 8 науково-дослідних тем, 
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за межами ВНЗ у діяльності банків, інших установ та організацій упроваджено 11 
розробок. 

У 2017 році обсяг надходжень на фінансування наукової діяльності в 
Університеті становив 3 981,3 тис. грн., з них 1 490,0 тис. грн. за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету та 2 491,3 тис. грн. – за рахунок коштів 
спеціального фонду державного бюджету 

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень у сфері наукової та 
науково-дослідної діяльності становив 1 807,0 тис. грн,  у т. ч. за рахунок: коштів 
загального фонду державного бюджету – 1 490,0 тис. грн, замовників платних 
послуг – 317,0 тис. грн  

Ефективність виконання робіт госпдоговірної тематики, на які припадало 
17,5% загального обсягу фінансування наукових досліжень, зросла порівняно з 
попереднім роком на 49,7%: науковці виконали науково-дослідні роботи на 
замовлення ПП «Кантрасбуд» на теми «Фінансові механізми реалізації 
інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні» і «Організаційно-
методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування дохідних будинків в 
України»; Громадської спілки «Фонд розвитку банківської освіти та науки на тему 
«Формування моделі навчання здобувачів вищої освіти у сфері бізнесу та 
фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього»; Національного банку 
України на тему «Соціологічне дослідження готівкового обігу України», ПрАт 
«Картонно-паперова компанія» на тему «Аналіз фінансових результатів 
промислового підприємства». 

Виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою 
забезпечило формування 16,8% надходжень за спеціальним фондом Університету у 
сфері наукової діяльності. Університету вдалося диверсифікувати джерела 
наповнення спеціального фонду за рахунок платних послуг у сфері наукової 
діяльності та забезпечити зростання обсягів річних надходжень на його поповнення 
з 587,4 до 649,8 тис. грн. (на 10,6%). 26,7% надходжень від надання платних послуг 
у сфері наукової діяльності Університету у 2017 році забезпечено за рахунок 
внесків авторів за публікацію наукових статей у наукових фахових періодичних 
виданнях Університету, 14,6% – організаційних внесків за участь у наукових 
конференціях та інших заходах, 5,1% – оплати послуг спеціалізованої вченої ради з 
розгляду дисертаційних робіт та 4,1% – послуги з редакційної підготовки та 
видання монографії за кошти авторів. 

На 1 гривню витрат профінансованих за рахунок загального фонду 
державного бюджету припадало 132 коп. надходжень за спеціальним фондом.  
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Університет уперше взяв участь у тендерних торгах з надання послуг у сфері 
наукових досліджень в електронній системі державних закупівель PROZORRO. 

Протягом 2017 року на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 зі 
спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит три особи захистили дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  та три – на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук.  

Протягом 2016/2017 н. р. в ДВНЗ «Університет банківської справи» було 
проведено 24 наукових заходів (на 6 заходів більше, ніж у попередньому), у т. ч.: 8 
міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, 2 всеукраїнські 
науково-практичні конференції, 5 круглих столів, 2 всеукраїнські конкурси наукових 
робіт, філософсько-економічні читання, засідання дискусійного клубу та ННК 
«Економосвіта», Регіональний тренінг-семінар з питань упровадження курсу 
«Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів. Науково-педагогічні працівники взяли участь у 383 заходах, у 
т. ч.: у 221 міжнародних і 77 всеукраїнських наукових та науково-практичних 
конференціях і форумах, 85 семінарах, круглих столах. За результатами досліджень 
опубліковано 1 103 наукові праці, у т. ч. 40 монографій, 4 підручники, 12 
навчальних посібників, 1 047 наукових статей і тез доповідей, у т. ч. 238 публікації 
у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз (з них 17 публікацій 
в наукометричній базі даних Scopus та Web of Science). 

Університет банківської справи вперше увійшов до рейтингу ВНЗ України за 
даними наукометричної бази данних SciVerse Scopus і посів 115-те місце серед 136 
закладів освіти. Попри зменшення кількості індивідуальних профілів наукових і 
науково-педагогічних працівників у наукометричній базі даних SciVerse Scopus 
Університет зберіг високі показники якості наукових публікацій: станом на кінець 
2017 року індекс Хірша Університету за даними БД SciVerse Scopus [обліковий 
запис (ID): 60106570] становить – 3 (63 публікацій із загальною кількістю цитувань 
– 43). Протягом року кількість таких публікацій зросла з 55 до 63, а кількість 
цитувань – з 30 до 43. Сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених 
Університету у Web of Science Core Collection станом на кінець 2017 року дорівнює 
2 (кількість публікацій – 87, кількість цитувань – 19). Сукупний індекс цитування 
наукових праць науково-педагогічних працівників Університету за даними системи 
«Бібліометрика української науки» зріс протягом року з 61 до 67.  

Університет банківської справи посів 107-у позицію серед ВНЗ України у 
Ranking Web of Universities і 8854-е місце у всесвітньому Інтернет-рейтингу 
WEBOMETRICS. 
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Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики» посів 153-те місце в рейтингу наукових видань України (індекс Хірша – 
9), «Фінансовий простір» – 152-ме місце (індекс Хірша – 9). 
 
 

Упродовж 2017 року 763 студенти Університету взяли участь у 173 науковому 
заході, у тому числі: у 45 міжнародних науково-практичних і науково-теоретичних 
конференціях та форумах (з них 2 – закордонних), 11 всеукраїнських науково-
практичних і науково-теоретичних конференціях, у 45 конкурсах, 57 олімпіадах та 
15 семінарах і круглих столах. 

Порівняно з попереднім роком кількість студентів, що взяла участь у різного 
роду заходах наукового спрямування, зросла на 6,0% (рис. 2). При цьому кількість 
заходів, у яких брали участь студенти Університету, зросла в 1,1 рази, що свідчить 
про підвищення активності студентів у сфері наукової та науково-дослідної 
діяльності. 

 

 
 

Рис. 2. Кількість студентів і молодих учених, що брали участь  
у наукових дослідженнях Університету банківської справи 

 
За результатами проведених заходів підготовлено 1356 наукові статті і тез 

доповідей та науково-пошукових робіт, що на 1,6% більше, ніж у попередньому 
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році. Протягом 2017 року студентами під керівництвом науково-педагогічних 
працівників та молодих вчених Університету опубліковано 1 розділ у монографії, 
125 наукових статей (на 7 більше, ніж у 2016 році) та 763 тез доповідей за 
результатами участі у наукових конференціях (на 4 більше ніж у 2016 році), 49 
доповідей та наукових публікацій іноземними мовами (англійська, польська), 398 
конкурсних наукових робіт. 

У 2017 році члени наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених брали участь у 45 конкурсах наукових робіт та грантових 
програмах, у т. ч. 10 міжнародних, 28 всеукраїнських, 4 регіональних та 
3 міжвузівських. За всією сукупністю конкурсів наукових робіт було здобуто 159 
дипломів (на 5 менше ніж у 2016 році), з них: 55 дипломів 1-го ступеня, 59 – 2-го, 
43 дипломів 3-го ступеня та 2 дипломи 4-ого ступеня. 

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних наук студенти Університету здобули 14 
дипломів та 9 грамот, у тому числі: 2 дипломи 2-го ступеня і 9 дипломів 3-го 
ступеня. Загалом дипломами різних ступенів, грамотами та іншими заохоченнями 
було нагороджено 32,8% від загальної кількості підготовлених конкурсних робіт, у 
т. ч. 18,0% робіт стали переможцями, нагородженими дипломами. 

Наукову роботу Університету відзначено дипломом і золотою медаллю в 
номінації «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного 
навчання», а також сертифікатом за якість наукових публікацій на VIII Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ). 
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Міжнародна діяльність 

Університет активно працював у напрямах розвитку міжнародного 
академічного співробітництва, головним завданням якого є формування 
позитивного наукового та освітнього іміджу на міжнародному рівні, через: 

– поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами в 
освітній, науковій і виховній діяльності;  

– продовження роботи із залучення іноземних студентів на підготовче 
відділення і навчання за бакалаврськими і магістерськими програмами; 

– упровадження в освітній процес англомовних програм підготовки магістрів 
і бакалаврів;  

– надання підтримки викладачам, які викладають іноземною мовою, для 
підвищення їхньої кваліфікації та стажування за кордоном;  

– сприяння ефективній проектній, колективній та індивідуальній міжнародній 
грантовій діяльності Університету;  

– збільшення кількості наукових публікацій науково-педагогічних 
працівників, аспірантів, докторантів та студентів за кордоном. 

У звітному році колектив Університету працював у складі семи міжнародних 
організацій, ураховуючи їхні особливості та досвід (Європейська асоціація 
університетів (м. Брюссель, Бельгія); Міжнародна асоціація університетів 
(м. Париж, ЮНЕСКО, Франція); Велика Хартія університетів (м. Болонья, Італія); 
Міжнародна асоціація з фінансової освіти дітей та молоді (м. Амстердам, 
Нідерланди); Міжнародна програма соціальної і фінансової освіти дітей «Афлатун»; 
Мережа університетів Чорноморського регіону (м. Констанца, Румунія); 
Міжнародна організація університетів (м. Барселона, Іспанія). Така співпраця 
давала змогу отрмувати найновішу інформацію про основні тренди розвитку 
європейської вищої освіти і науки, розширювала коло основних партнерів 
Університету. На даний час Університет підтримує активні контакти із 56-ма 
вищими навчальними закладами і пятьма банківськими та іншими фінансово-
кредитними установами із 30-ти країн світу. 

Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для 
Університету було підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та 
академічна мобільність студентів. Для цього було налагоджено співпрацю з 
Національним Еразмус+ офісом в Україні: представники Університету відвідідували 
семінари і тренінги з метою підвищення ефективності реалізації проектів з 
кредитної мобільності КА1.  
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У 2016/2017 н. р. році було укладено нові міжінституційні угоди щодо 
реалізації академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і викладачів 
із п'ятьма європейськими університетами: Вроцлавським економічним 
університетом (Республіка Польща), Університетом ім. Міколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), Талліннським технологічним університетом (Естонія), 
Литовським університетом прикладних наук (м. Клайпеда) та Університетом 
Стамбула (Туреччина).  Загалом Університет має 10 чинних угод програми 
академічних обмінів Еразмус+. Завдячуючи цим угодам, троє студентів 
Університету мали змогу вчитися у ВНЗ Польщі та Литви за кошти Європейського 
Союзу, а 10 науково-педагогічних працівників викладати і проходити стажування у 
п'яти європейських університетах. Набутий ними досвід уже зараз упроваджується 
при організації наукової та освітньої діяльності, викладанні дисциплін англійською 
мовою. 

Відповідно до поставлених на 2016/2017 н. р. завдань значну увагу було 
приділено залученню до викладання в Університеті провідних європейських 
лекторів, науковців і практиків. До вже звичних візитів з лекціями представників 
Краківського економічного університету, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
Республіки Польщі, професорів Латвійського університету вперше в рамках 
програми академічної мобільності Університету додались представники 
Вроцлавського економічного університету і Литовського університету прикладних 
наук.  

У вересні – листопаді 2016 року в Університеті перебували фахівці Німецької 
служби старших експертів (SES). У рамках підписаної з ними угоди експерти SES 
відвідали Львівський, Харківський і Черкаський інститути, проводили зустрічі зі 
студентами і викладачами Університету з метою підвищення  їхньої фаховості, 
рівня знань про особливості функціонування європейської фінансової системи.  

За 2016/2017 н. р. 84 науково-педагогічних працівників Університету взяли 
участь у зарубіжних наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
проходили стажування і викладали за кордоном 48 аспірантів і студентів 
Університету (рис. 3) проходили практику в регіональних відділеннях банку PKO 
BP SA в м. Люблін та м. Познані (Польща) та брали участь у Міжнародному тижні, 
що пройшов у Вищій школі – Університеті прикладних наук Німецького 
федерального банку (м. Гахенбург, ФРН). За результатами проведених заходів 
опубліковано матеріали і статті в міжнародних наукових виданнях, упроваджено 
зарубіжний досвід у практичну викладацьку діяльність. 

 

23 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»  
 

 
 

Рис 3. Участь науково-педагогічних працівників у заходах за кордоном  
у 2016/17 н. р. (осіб) 

 
У рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного» диплома у 

звітний період продовжувалась співпраця Університету з Вищою школою 
менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Вищою школою економіки і менеджменту – 
Університетом прикладних наук (м. Ессен, ФРН), Балтійською міжнародною 
академією (м. Рига, Латвія), Краківським економічним університетом (Польща), 
Університетом ім. Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) і Швейцарською школою 
бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). Упродовж 2016/2017 н. р. за програмами 
«подвійних» дипломів навчалося 11 студентів. У 2016/2017 н. р. було розроблено 
спільно з Краківським економічним університетом (Польща) бакалаврську 
програму «подвійного диплома» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та 
страхування» і «Менеджмент». Програма почне діяти з 2017/2018 н. р. Також 
розпочалася робота з оновлення програм «подвійного диплома» з Університетом ім. 
Міколаса Ромеріса (Литва) і Латвійським університетом (Латвія).  

Важливим напрямом академічної мобільності для студентів є семестрове 
навчання за кордоном. У звітному періоді в ЄС за такими програмами було 
направлено 12 студентів, які протягом півроку мали змогу безплатно навчатись у 
провідних європейських ВНЗ, а саме: 4 – у Краківському економічному 
університеті, 2 – у Вроцлавському економічному університеті (Польща), 2 –у 
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Латвійському університеті та 4 – у Поліському державному університеті (Білорусь). 
Статистику щодо участі студентів Університету в заходах за кордоном, у розрізі 
видів діяльності, наведено на рис. 4. 

 

Рис.4.    Участь аспірантів і студентів Університету  
в заходах за кордоном у 2016/2017 н. р., осіб  

 
У 2017 році кількість науково-педагогічних працівників, які брали участь  у 

заходах за кордоном становила 84 особи, що на 8 осіб більше, ніж в попередньому 
році, а тих, які брали участь  у програмі Еразмус+ КА – 107 –10 осіб, що у 3 рази 
більше, ніж у 2016 році.  

Університет активно здійснював навчання іноземних громадян: 31 студент-
іноземець навчався на програмах бакалаврської підготовки, п'ятеро – у магістратурі, 
215 іноземців навчались на курсах з підготовки до вступу у ВНЗ. Двоє іноземних 
громадян вступили на навчання в аспірантуру Університету. Разом у 2016/2017 н. р. 
в УБС навчались понад 253 іноземних громадян з Демократичної Республіки Конго, 
Конго, Нігерії, Пакистану, Гани, Таїланду, Зімбабве, Королівства Марокко, 
Азербайджану, Туркменистану, Ємену, Тунісу, Саудівської Аравії.  

Найбільше студентів-іноземців навчалось у Харківському інституті – понад 
200 осіб. На бакалаврських і магістерських програмах, натомість, найбільше 
студентів вчиться у Львівському інституті – 23 особи. 
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Рис.5.  Кількість іноземних студентів, що навчались в Університеті  

у 2015/2016 та 2016/2017 н. р. у розрізі рівнів освіти 
 
В Університеті розроблено і запроваджено чотири навчальні програми 

підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ (у т.ч. одна англомовна), 
англомовні програми підготовки на бакалаврському та магістерському рівнях (зі 
спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування). У планах – 
впровадження англомовної програми підготовки за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». Також першочерговим завданням міжнародної діяльності на 
2017/2018 н. р. буде збільшення чисельності іноземних громадян, що навчаються на 
програмах бакалаврської та магістерської підготовки, в аспірантурі. 

Одним із завдань Університету на 2016/2017 навч. роки була підтримка 
викладачів, що здійснюють викладання на англомовних програмах. Для цього було 
здійснення їх стажування в європейських університетах, за кошти програми 
Еразмус +, здійснено компенсацію витрат викладачам (дві особи), що склали іспити 
на знання англійської мови на рівні, не нижчому ніж В2 у міжнародних 
сертифікованих центрах з коштів «Фонду розвитку банківської освіти і науки». 

За результатами проведених конкурсів уже в 2017-2018 н.р. 4 студенти 
Університету та 5 працівників зможуть відвідати Університети Польщі та Литви для 
навчання та викладання у рамках програми Еразумус +. Уперше таку угоду буде 
реалізовано з Познанським технічним Університетом. У весняному семестрі 2018 
року 8 студентів нашого Університету будуть вчитись в Університетах Латвії, 
Литви, Польщі та Грузії у рамках підписаних програм семестрових обмінів, 
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причому вперше, у Познанському економічному Університеті та Кавказькому 
Університеті.  

Розширюється також і георграфія співпраці Університету, зокрема було 
підписано угоди про співробітництво у освітній та науковій сферах з Університетом 
м. Хейльборн (Німеччина), Західним Македонським Університетом (Греція), 
Котовіцьким економічним Університетом (Польща). Що у перспективі означатиме 
розширення можливостей для навчання студентів та підвищення кваліфікації та 
викладання наших викладачів у провідних ВНЗ Європи. 

Ріст привабливості Університету для навчання іноземних громадян. У цьому 
році їх число зросло з 44 до 253 осіб, які представлять 13 різних країн світу. 

Уперше, іноземні громадяни вступили в аспірантуру Університету (2 особи). 
Була розроблена та запроваджена  з вересня 2017 року одна з перших в 

Україні бакалаврських програм подвійного диплому з Краківським економічним 
Університетом (Республіка Польща) за спеціальностями «Фінанси, банківська 
справа і страхування» та «Менеджмент». 

 
 

Наукова і освітня грантова діяльність 
Важливим завдання Університету у сфері міжнародної діяльності була 

активізація грантової роботи. Для цього було проведено роботу щодо пошуку 
вітчизняного і міжнародного грантового фінансування наукової роботи та освітньої  
діяльності, у т. ч. забезпечення індивідуальної мобільності науково-педагогічних 
працівників, аспірантів та студентів.  

Кафедри Університету брали участь у реалізації двох проектів Програми ЄС 
«ТЕМПУС», що спрямована на модернізацію системи вищої освіти та створення 
простору для співпраці між країнами – членами ЄС і країнами –партнерами, 
зокрема: 

• 543968-2013-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP «Модернізація курсів з 
інформаційної безпеки та стійкості» (координатор проекту – Талліннський 
технічний університет (м. Таллінн, Естонія); 

• 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES «Модуль трансферу знань: з 
прикладного дослідження і технологічно-підприємницького обміну ноу-хау 
до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів» (координатор проекту 
– Вища школа – Університет наук Йоаннеум (м. Грац, Австрія). 

Відповідно до умов виконання зазначених вище проектів, Університетом у 
2017 році було отримано обладнання та устаткування для здійснення освітньої та 
наукової діяльності на суму 1 217, 5 тис.грн. 
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У рамках виконання міжнародного грантового проекту TEMPUS KTU 
(Knowledge Transfer Unit) було створено Центр трансферу знань (KTU), місія якого 
полягає у забезпечені взаємодії реального сектору економіки, науки і освіти для 
реалізації спільних наукових досліджень і проектів, здатних стимулювати 
соціально-економічний розвиток в Україні та її регіонах. 

Науково-педагогічні працівники ХННІ взяли участь у науковому  дослідженні 
«Системи корпоративного дослідження і корпоративної соціальної 
відповідальності» за підтримки німецької служби академічних обмінів (DAAD). 

Учасниками колективних грантів, що виконуються переважно за рахунок 
коштів фондів ЄС, є дев'ять науково-педагогічних працівників. 

Створений  регіонального контактного пункту Рамкової програми ЄС 
«Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Інформаційні та комунікаційні 
технології (Information and Communication Technologies (ICT) на базі Інституту 
банківських технологій та бізнесу. 
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Діяльність наукової бібліотеки 
Наукова бібліотека упродовж 2017 року забезпечувала бібліотечно-

бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів із застосуванням 
новітніх інформаційних технологій відповідно до напрямів освітньої, наукової 
діяльності та виховної роботи Університету. 

Основними завданнями роботи наукової бібліотеки у звітному періоді були: 
• організація якісного інформування виховного та освітньо-наукового 

процесів, інформаційне забезпечення навчального процесу 
Університету та професійної діяльності її структурних підрозділів, 
якісне та оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 
обслуговування користувачів бібліотеки із застосуванням як 
традиційних, так і інноваційних форм роботи; 

• ефективне використання сучасних інформаційних та інформаційно-
комунікаційних технологій з метою формування відкритих 
загальнодоступних інформаційних ресурсів, забезпечення доступу до 
них та функціонування Інституційного репозитарію Університету; 

• виховання культури читання, духовного розвитку особистості, 
формування гуманітарного світогляду, популяризація знань з фахових 
напрямків та культурно-просвітницька діяльність по патріотичному 
вихованню молоді, формування інформаційної культури користувачів; 

• формування бібліотечного фонду згідно з потребами навчальної, 
навчально-виховної та наукової діяльності Університету. 

Основні фонди наукової бібліотеки Університету - паперові та електронні 
видання – становлять  245046 примірників, у тому числі фонд наукової літератури – 
14276 примірників при загальній кількості 3607 читачів та 10 місць книговидачі. 

Особливістю формування фонду наукової бібліотеки Університету було його 
змістовне профілювання відповідно до навчальних планів і програм та кількісна 
комплектація відповідно до нормативів придбання навчальної літератури для 
студентів денного відділення, встановлених вимогами ліцензування та акредитації. 
Працівниками наукової бібліотеки для проведення ліцензування та акредитації за 13 
напрямами підготовки та спеціальностями підготовлено відповідні пакети 
інформаційного забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчальними 
посібниками, науковою, довідковою та іншою літературою, фаховими 
періодичними виданнями. 

З метою своєчасного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної 
діяльності потрібною інформацією в Університеті: 
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• в усіх підрозділах наукової бібліотеки і читальних залах у достатній 
кількості встановлено автоматизовані робочі місця інтегрованої 
бібліотечної інформаційної системи ІРБІС версії ІРБІС 64; 

• здійснювалося наповнення електронного каталогу (127347 
оригінальних бібліографічних записів, у тому числі 583 записів 
авторефератів і рукописів дисертацій) та цифрової бібліотеки (4 371 
видання в електронному форматі), де зберігаються навчально-методичні 
матеріали (конспекти лекцій, програми дисциплін, навчальні посібники, 
тестові завдання тощо), які надходять на електронних носіях чи до яких 
забезпечено дистанційний доступ; 

• використовувались технології моніторингу інформаційного простору 
"Інтернет" з метою доступу до безплатних інформаційних ресурсів та 
отримання електронних копій документів для використання в мережі 
"Інтранет", у т. ч. фахових періодичних видань, яких у паперовому 
форматі надходить 73 примірники, а в електронному забезпечено 
відкритий доступ до 55 повнотекстових фахових найменувань та 
ліцензований доступ до чотирьох он-лайн фахових видань; 

• активно використовувався ліцензійний доступ до повнотекстової 
правової системи "ЛІГА: ЗАКОН"; 

• продовжено наповнення Інституційного репозитарію Університету 
(eUBIR) з наданням відкритого доступу до його повнотекстових 
матеріалів, у яких розміщені наукові публікації та навчально-методичні 
напрацювання фахівців Університету; 

• отримано доступ до Scopus - найбільшої міжнародної реферативної та 
наукометричної бази рецензованої літератури, що дозволило стежити за 
міжнародними науковими дослідженнями, отримувати актуальну та 
якісну інформацію зі своєї тематики, співпрацювати з іноземними 
партнерами, відстежувати дані щодо цитованості; 

• здійснювався тестовий доступ до Web of Science (WoS) – реферативної 
наукометричної бази даних наукових публікацій проекту Web of 
Knowledge компанії Thomson Reuters; 

• надавали користувачам тематичні, бібліографічні, адресні, 
фактографічні довідки, визначали індекси УДК, формували 
рекомендаційні списки літератури і проводили тематичні огляди. 

З метою більш ефективного оволодіння студентами знань з основ 
інформаційної культури і набуття відповідних навичок користування сучасними 
методами пошуку інформації організовувалися практичні заняття на тему 
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"Інформаційний пошук та складання бібліографічних списків за допомогою 
електронного каталогу", "Основи інформаційної культури" та "Інформаційно-
бібліотечне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності" з 
проведенням відповідних тренінгів із користування електронними ресурсами та 
інтегрованою інформаційно-бібліотечною системою ІРБІС.  

Значна увага приділялася вихованню культури читання, формуванню 
духовного розвитку особистості, гуманітарного світогляду, популяризації знань з 
фахових напрямів та культурно-просвітницькій діяльності з патріотичного 
виховання молоді, формування інформаційної культури користувачів. Проведення 
усіх освітньо-наукових заходів супроводжувалося облаштуванням виставкових 
стендів із тематично дібраною літературою. 

Упродовж звітного періоду: 
• забезпечено інформування науково-педагогічних працівників, студентів 

та аспірантів про нові надходження літератури, журналів та 
періодичних видань; 

• підготовлено бібліографічний покажчик "Інноваційний пошук: творчий  
доробок викладачів Черкаського навчально-наукового інституту" 
(кафедра фінансів та банківської справи); 

• надано доступ студентам, аспірантам і викладачам до наукометричних 
баз даних через бібліотеки інших вишів у рамках проекту "Єдина 
картка читача"; 

• забезпечено участь працівників бібліотеки в роботі 17 науково-
практичних конференцій, семінарів та міжнародних бібліотечних 
заходів; 

• проведено 135 тематичних книжкових виставок, інформаційно-
виставкових стендів та віртуальних виставок; 

• організовано у співпраці з ГО "Львівське товариство у Києві" виставку-
продаж книг видавництва УБС у рамках заходу "День здоров’я" (м. 
Київ) та аналогічні виставки-продажі під час презентаційних заходів, 
які організовувала Бізнес-школа УБС. 
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Навчально-виховна робота 
 
Навчально-виховна робота проводилась з метою формування гуманістичних 

цінностей, національно-патріотичної свідомості, корпоративної культури та 
академічної доброчесності студентів, аспірантів та докторантів, гуртування 
студенства і випускників довкола ідеї меценатства підповідно до плану навчально-
виховної роботи. 

Нова суспільно-політична ситуація в Україні після Революції гідності, 
обставини, пов’язані з російською агресією, показали, що виховання у молодого 
покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення 
країни, активної громадянської позиції, формування національної свідомості та 
політичної культури, етики міжнаціональних стосунків, високорозвинутого почуття 
власної гідності та такої ж поваги до гідності іншої людини має надзвичайно 
важливе значення і тому було пріоритетним завданням в Університеті. 

Для координації роботи в Університеті банківської справи була створена Рада 
з навчально-виховної роботи та Студентська рада, які визначали та організовували 
проведення таких заходів: 

- День Конституції;  
- День пам’яті жертв голодоморів; 
- День захисника України; 
- День вишиванки; 
- Всесвітній тиждень заощаджень;  
- Global Money Week; 
- День банківського працівника; 
- Міжнародний День студента; 
- День знань, урочиста посвята у студенти; 
- ХІ «Аукціон надій»; 
- Університетські читання (Франківські, Шевченківські, Сковородинівські та 

Нарбутівські); 
- Конкурс на кращого студента у номінаціях: 
 Найкращий у навчанні; 
 Найкращий у професійній підготовці; 
 Найкращий у науково-дослідній роботі; 
 Найкращий у громадській роботі; 
 Найкращий у культурно-масовій роботі; 
 Найкращий у спортивно-масовій роботі.  
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До 100-річчя з дня смерті Івана Франка спільно з Міжнародним Фондом Івана 
Франка та ГО «Львівське товариство у Києві» було проведено: 

- культурно-мистецький молодіжний вечір «Молодь читає вірші І.Я. Франка»;  
- публічна акція «Я син народа, що вгору йде…!» та покладання квітів до 

бюсту. 
Окрім того студенти підготували презентаційний матеріал маловідомих 

світлин із колекції музею-квартири Івана Франка, а студенти 6 країн світу, які 
навчаються у Львівському інституті, заспівали відомий твір Івана Франка «Чого 
являєшся мені у сні?» та зняли відеоролик. 

В рамках вшанування пам’яті Т. Шевченка іноземні студенти  підтримали 
міжнародну інтерактивну акцію Шевченко Forever. Студентка з Черкаського 
інституту здобула диплом ІІ ступеня на VІІ Міжнародному мовно-літературному 
конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів 
ВНЗ IІІ–IV рівнів акредитації (негуманітарний  профіль). На щорічних 
Університетських Шевченківських читаннях студенти продекламували вірші більше 
10 мовами світу та відвідали музей «Кобзаря» у м. Черкасах. 

Відбувся конкурс відеороликів «Читайте Сковороду!», присвячений щорічним 
Університетським Сковородинівським читанням. Студенство інститутів 
Університету підготували відеоролик на одну із тем: «Г. Сковорода як талановитий 
байкар», «Роль дружби в житті людини на прикладі дружби Г.Сковороди», 
«Г. Сковорода  – благословенний садівник щастя», «DeLibertate – взірець високої 
патріотичної лірики й громадянської мужності» та відвідали літературний музей у 
м. Харкові. 

13 грудня 2017 року у Колонній залі Київської міської державної адміністрації 
відбувся XІI «Аукціон надій». Метою даного заходу було зібрати кошти на 
створення креативного простору для нечуючих «ТАМ» у Києві, де вони будуть 
зустрічатися, навчатися та відпочивати. У просторі облаштовано коворкінг-центр, 
міні бібліотека, інтернет, проводятьcя кінопокази, ігри, різноманітні заходи: від 
презентації власних проектів до літературних вечорів. 

Студентське самоврядування Університету відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» забезпечувало участь здобувачів вищої освіти в управлінні навчальним 
закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяло набуттю 
управлінського досвіду та розуміння відповідальності. Представники студентського 
самоврядування Університету брали участь у проведенні заходів, ініційованих МОН 
України, Всеукраїнськими органами студентського самоврядування, громадськими 
організаціями, нашими партнерами (табл. 3). Є співорганізаторами фестивалю 
молодіжних ініціатив «YouthDAY», який організовували до Дня Молоді в Києві. 
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Таблиця 3  
Показники результативності виховної роботи 

№ 
пор. Показники 

Всього 
по УБС 

 в т.ч. Інститути 
ІБТБ ЛННІ ХНН

І 
ЧННІ 

1 Кількість клубів і гуртків за інтересами:  17 2 5 3 7 
- у них студентів 445 40 140 100 165 

2 Кількість спортивних секцій: 24 6 7 6 5 
- у них студентів 497 50 112 205 130 

3 Кількість студентів, які отримали нагороди 
та дипломи на спортивних змаганнях: 128 10 42 25 51 

- університетських 10 - - 5 5 
- обласних 18 1 5 - 12 
- галузевих  7 - - - 7 
- державних  - - - - - 
- міжнародних - - - - - 

4 
 
 
 

Кількість студентів, які отримали нагороди 
та дипломи на оглядах і конкурсах:  41 - 32 8  1 

- обласних 13 - - 13 – 
- галузевих  - - - - -  
- державних  7 - 1 6 – 

- міжнародних 3 - 2 - 1 
 

Важливі для студентів навчальні, соціальні та виховні питання обговорювали 
на зустрічах з Ректором, проректорами, директорами інститутів, деканами 
факультетів, завідувачами кафедр. 

В Університеті функціонують студентські ансамблі, гуртки і студії: 
хореографічний ансамбль «Контрасти», вокальна формація «Аверс» (звання 
«народна»), вокальний гурт «Вабанк», «Мелос» (звання «народний»), Студія 
вокального співу «Креатив», ансамбль «Stardance», клуби «Журналіст», театр вогню 
«Фаєрфест» (звання «народний»), театр студентських мініатюр «СТЕМ», команди 
КВН «Банковская» та «XXXL».  

Вокальна формація «Аверс» отримала Кубок на Міжнародному фольклорному 
пісенному фестивалі «Nevrus» (м. Назілі, Туреччина) та прийняла участь у 
святковому концерті студентської творчості «Мистецтво без кордонів» (м. Пінськ, 
Республіка Білорусь). 

КВН «Банковская» взяла участь більше ніж у сорока  заходах, як на рівні 
міста, так і на Всеукраїнському рівні: стала учасником в Київській Лізі Сміху і як 
результат – почесне місце у фіналі, і право представляти Київську Лігу Сміху на 
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Телевізійному фестивалі в Одесі, де стала володарем кубку Перспективи; володар 
Весняного кубку Кременчука (табл. 4). 

Таблиця 4 
Результати 

культурно-мистецької та спортивно-масової діяльності  
 

Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо 5 
Кількість нагород (медалі, дипломи переможців), отриманих вищим 
навчальним закладом на міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і 
конкурсах тощо  

10 

Кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів  9 
Кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним закладом 
на всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах  2 

Кількість нагород, здобутих спортсменами на міжнародних спортивних 
змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи, Всесвітні Універсіади, 
чемпіонати світу та Європи серед студентів)  

– 

Кількість проведених культурно-мистецьких заходів / задіяно  
в них студентів 
у тому числі: 

58/719 

 інститутських 35 / 469 
 університетських 15/50 
 міських 4 / 80 
 обласних 1 / 20 
 всеукраїнських 2 / 30 
 міжнародних 1 / 70 

Кількість проведених спортивно-масових заходів / задіяно  
в них студентів 
у тому числі: 

22 / 303 

 інститутських 16 / 230 
 університетських 4 / 57 

 міських - 

 обласних 2/16 
 всеукраїнських - 

міжнародних – 
 
За напрямом організаційної роботи було надано допомогу у проведені: 

- Міжнародного студентського фестивалю «Діалог культур»; 
- майстер-класів із банкірами, економістами, бізнесменами, політиками, митцями, 

письменниками, релігійними діячами та працівниками культури і шоу-бізнесу; 
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- конкурсу «Міс та Містер інституту»;  
- інститутських квестів з фінансової грамотності для школярів; 
- конкурсу учнівських малюнків «Обличчя гривні очима школяра». 

За напрямом інтелектуально-духовного та національно-патріотичного виховання 
проведено: 
- тематичні виставки у читальних залах бібліотек із відзначення історичних та 

пам’ятних дат, свят, подій до року Японії в Україні; 
- в рамках Франківських читань культурно-мистецький молодіжний вечір 

«Молодь читає вірші І.Я. Франка» спільно зі студентами факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка та Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

- до Дня захисника України спільний концерт із Українською спілкою ветеранів 
Афганістану, зустріч із захисниками донецького аеропорту «кіборгами», 
змагання «Козацька слава», привітання зі святом військовослужбовців 
Військової частини 3002 Національної Гвардії України; 

- зустрічі з вихованцями Харківської загальноосвітньої школи-інтернату для дітей 
з вадами слуху, Харківської загальноосвітньої школи-інтернату № 3 для дітей з 
вадами розумового розвитку, Чугуївського міського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей. 

10 студентів Університету допомогали в організації фотопроекту «Натхненні 
епохою УНР» від Національного банку України та 8 стали обличчями образів епохи 
УНР: гірського легіня, дівчини-селенки, воїна УПА, освітянки, дипломата, берегині 
роду та сімейних традицій, містянки, степового козака, берегині духовної культури.  

Студенти брали участь у змаганнях та Спартакіадах серед вищих навчальних 
закладів, а також займалися у спортивних секціях та оздоровчих гуртках із футболу, 
настільного тенісу, танцювальної аеробіки, волейболу, баскетболу, гандболу, 
атлетичної гімнастики, фітнесу, силової підготовки.  У Черкаському та Харківському 
навчально-наукових інститутах розігрувався кубок до Дня здоров’я та Весняний 
кубок під час проведення Універсіади ДВНЗ «Університет банківської справи» (табл. 
5).  

Таблиця 5 
Місце Команда Змагання 

І жіноча баскетбольна команда 
Львіського інституту  

Універсіада Львівщини  

жіноча волейбольна команда 
Черкаського інституту 

ІІІ Спортивні ігри Черкаської області 
серед вищих навчальних закладів 

чоловіча волейбольна команда Фестиваль фінансового здоров’я 
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Черкаського інституту  
чоловіча баскетбольна команда 
Черкаського інституту 
жіноча волейбольна команда 
Харківського інституту 

Універсіада ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

чоловіча волейбольна команда 
Черкаського інституту 
чоловіча баскетбольна команда 
Черкаського інституту 

ІІ жіноча волейбольна команда 
Львіського інституту 

Універсіада Львівщини  

команда Львіського інституту з 
бадмінтон 
жіноча волейбольна команда 
Черкаського інституту 

Універсіада ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

чоловіча волейбольна команда 
Харківського інституту 
чоловіча волейбольна команда 
Харківського інституту 

ІІІ чоловіча баскетбольна команда 
Львіського інституту   

Універсіада Львівщини  

команда Інституту банківських 
технологій та бізнесу 

Змагання на човнах-драконах серед 
вищих навчальних закладів м. Києва 

Вперше у травні 2017 року було розіграно «Кубок Директора» Львівського 
навчально-наукового інституті з футзалу серед професорсько-викладацького складу 
ВНЗ Львівщини: збірних команд Львівського інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи», Львівського Національного Лісотехнічного університету,  
Львівського Державного Університету Фізичної культури та збірної команди 
іноземних студентів з Демократичної Республіки Конго. 

Проводиться активна волонтерська робота: проведено численні доброчинні 
заходи та акції, особливу увагу акцентуєм на допомозі війським в зоні АТО. 
Проведено Аукціон надій, метою якого було збір коштів на оплату навчання 
студентам-учасникам АТО. Надруковано 1000 примірників підручника Бійця 
територіальної оборони та передано Українській Спілці ветеранів Афганістану. 
Цьогоріч студенти-волонтери допомогали під час пісенного конкурсу Євробачення-
2017, на Міжнародному фестивалі «VIRA FEST» та є членами в Школі Волонтерів 
ВГО «Поруч». 
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