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Основні здобутки Університету 

• Університет посів 30-те місце в рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна» за 
підсумками показників діяльності у 2018 році, обійняв 12-те місце у 
двадцятці найпривабливіших вищих навчальних закладів м. Києва за 
результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України 
2018 року, що підсумовує рейтингові місця за версією «Топ-200 Україна», 
«Scopus» і «Бал ЗНО на контракт». 

•  За якістю навчання Університет посів 8-ме місце серед усіх закладів вищої 
освіти України, а за рівнем наукової значущості результатів наукових 
досліджень на підставі оцінок їх цитованості - 54-те місце серед 
університетів України. 

• У 2017/2018 н. р. Університет узяв участь в експериментальному проекті 
Міністерства освіти і науки України з електронного ліцензування і отримав 
ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності на здобуття 
освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями 051 «Економіка» і 122 
«Комп’ютерні науки».  

• У рамках Концепції освітнього процесу у сфері бізнесу та фінансових 
операцій з урахуванням потреб майбутнього у 2017/2018 н. р. розроблено:  
–  12 освітніх програм, 66 навчальних планів, 121 робочий навчальний план, 
444 робочі програми навчальних дисциплін, спрямовані на формування 
професійних і соціально-емоційних компетентностей (hardskills та softskills); 
–  пройдено 4 процедури первинної акредитації на бакалаврському рівні.  
–  переоформлено 13 сертифікатів освітнього рівня «магістр» без додаткового 
проходження процедур акредитації; 
–  упроваджено підготовку здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної 
(дистанційної) форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа і страхування» у межах якої розроблено 22 електронні дистанційні 
навчальні курси. 

• Серед 1192 випускників Університету, які успішно завершили навчання, 233 
отримали дипломи про вищу освіту з відзнакою, що становить близько 20 % 
від загальної кількості випускників. 

• У 2017/2018 н. р. відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти в Університеті вперше запроваджено 
процедуру проведення самоаналізу рівня професійної та наукової активності 
283 науково-педагогічних працівників. 
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• В Університеті успішно запроваджено три англомовні програми підготовки 
студентів на рівні бакалавра і магістра зі спеціальності «Фінанси, банківська 
справа і страхування», за яким навчаються 58 осіб. 

•  У 2017/2018 н. р. число іноземних громадян, що навчаються в Університеті 
(із 27-ми країн світу), зросло з 271 до 375 осіб. 

• Уперше студенти УБС відвідали Познанський університет економіки та 
бізнесу (м. Познань, Республіка Польща) і Кавказький університет (м. Тбілісі, 
Грузія) у рамках програми семестрового навчання; під час першого семестру 
2018/2019 н. р. уперше студенти Університету навчатимуться в Познанському 
політехнічному університеті (м. Познань, Республіка Польща) за програмою 
семестрового обміну. 

• У 2017/2018 н. р. науково-педагогічними працівниками Університету 
захищено 2 дисертації на здобуття наукових ступенів доктора економічних і 
психологічних наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук. 

•  У 2017/2018 н. р. за кількістю робіт, відзначених дипломами різних ступенів 
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань, 
Університет посів 48-ме місце серед 252-х закладів вищої освіти, які брали 
участь у конкурсі. Кількість робіт-переможців, нагороджених дипломами, 
зросла порівняно з 2016/2017 н. р. на 21 %. 

• Науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти Університету 
отримали доступ до міжнародної наукометричної бази даних Scopus із 
можливістю ознайомлюватись із бібліографічною та реферативною 
інформацією міжнародних наукових видань і використовувати інструментарій 
для відстеження цитованості наукових публікацій. 

• Відновлено роботу Інституційного репозитарію ДВНЗ «Університет 
банківської справи» (eUBIR) з відкритим доступом до цифрового архіву з 
повнотекстовими матеріалами, що постійно поповнюється і в якому 
подаються наукові здобутки та навчально-методичні напрацювання науково-
педагогічних працівників і фахівців Університету. 

• У рамках відзначення GLOBAL MONEY WEEK і Всесвітнього тижня 
заощаджень науково-педагогічні працівники Університету провели понад 46 
заходів із підвищення рівня фінансової грамотності населення, у яких узяло 
участь понад 6853 громадян різних вікових груп із усіх областей України.  

• Завдяки щорічні студентській акції XII «Аукціон надій» було зібрано понад 
240 тис. грн на створення креативного простору «ТАМ» (м. Київ) для тих, хто 
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не чує, облаштовано коворкінг-центр, міні-бібліо теку, зали для проведення 
тематичних заходів. 
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Структура Університету 

У 2017р. до складу Університету входило 4 інститути (Львівський, 
Харківський, Черкаський навчально-наукові інститути та Інститут банківських 
технологій та бізнесу), 4 факультети, 17 кафедр, з яких16 – випускові. 
 
Підготовка фахівців та якість контингенту  

 
Для забезпечення лідерських позицій Університету на ринку освітніх послуг 

основними напрямами навчально-методичної роботи в 2018 р. було визначено: 
підвищення якості освіти за кожним освітнім рівнем та спеціальністю, за 

якими Університет проваджує освітню діяльність; 
введення інноваційних гнучких технологій організації освітнього процесу, 

зокрема з елементами дуальної освіти; 
упровадження прогресивних методик викладання навчальних дисциплін. 
Для забезпечення якості підготовки акредитаційних справ і успішного 

проходження акредитації Інститутам надано рекомендації щодо формування звіту 
про діяльність закладу освіти для проходження акредитаційної експертизи, 
доведено єдиний порядок формування акредитаційної справи та нормативно-
правову базу з питань акредитації.Як результат, у 2018 р. успішно пройдено 4 
процедури первинної акредитації на першому (бакалаврському) рівні зі 
спеціальностей: 6.030401 «Правознавство», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 
«Фінанси і кредит», 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 2 процедури первинної 
акредитації освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та 
«Облік і оподаткування» за освітнім ступенем «магістр». 

Із 2017/2018 н.р. Університет розпочав підготовку здобувачів освітнього 
ступеню «Магістр» заочної (дистанційної) форми навчання зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». Навчальний контент навчальних 
дисциплін для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» розміщується на 
платформі E-learning для банкірів, що дозволяє студентам поєднувати практичну та 
освітню діяльність. Навчальні плани за заочною (дистанційною) формою навчання 
розроблені для чотирьох Інститутів Університету у тісній співпраці з топ-
менеджментом вказаних банків і повністю відповідають вимогам роботодавців. 

Для забезпечення якості освітнього процесу в 2017/2018 н.р. розроблено: 
12 освітніх програм, з них 2 – освітньо-наукові; 
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66 навчальні плани (в т.ч. для заочної (дистанційної) форми навчання зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого 
(магістерського) освітнього рівня у всіх чотирьох інститутах Університету), 121 
робочий навчальний план, 444 робочі програми навчальних дисциплін; 

80 методичних рекомендацій та іншої навчально-методичної літератури; 
22 електронних дистанційних навчальних курсів. 
Для підготовки до 2018/2019 навчального рокурозроблено та затверджено 

графік організації освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи» на 
2018/2019 н.р. 

З метою підвищення якості освітнього процесу застосовано єдині підходи до 
організації роботи в програмному комплексі Деканат в усіх інститутах 
Університету, що передбачило:  

внесення до системи всіх навчальних планів та на цій основі автоматизованої 
розробки робочих навчальних планів, навчального навантаження НПП, розкладу 
занять; 

розробку та погодження уніфікованих форм для провадження освітньої 
діяльності, зокрема: єдиний графік освітнього процесу, шаблони додатків до 
дипломів, робочих навчальних планів, навчального навантаження НПП. 

Вдосконалено форми звітів про контингентздобувачів вищої освітита 
уніфіковано методику їх формування у всіх інститутах Університету.  

Затверджено єдині для всіх інститутів Університету: 
- Графік освітнього процесу ДВНЗ «Університет банківської справи» на 

2017/2018 н.р. та на 2018/2019 н.р.; 
- Графік проведення виміру залишкових знань на 2017/2018 н.р.; 
- Графік проведення відкритих занять НПП на 2017/2018 н.р. 
У 2017/2018 н.р. в Університеті вперше було запроваджено процедуру 

проведення Самоаналізу рівня професійної та наукової активності. Проведено 
самоаналіз 283 науково-педагогічних працівників (НПП) відповідно до Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Процедуру 
самоаналізу проведено двічі: у вересні і травні 2017/2018 н.р. (рис. 1). 
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Рис. 1.  Рівень наукової та професійної активності НПП Університету у 

2018 р. в розрізі вимог Ліцензійних умов, % від загальної кількості НПП 
 
За результатами самоаналізу розроблено план підвищення кваліфікації для 

НПП. 
 
Підготовка фахівців та якість контингенту 
Загальна чисельність студентів Університету на двох освітніх рівнях за всіма 

формами навчання станом на 01.12.2018 р. складала 2463 осіб (з яких: 1181 – 
навчаються за рахунок коштів державного бюджету, 1280 – за рахунок коштів 
юридичних/фізичних осіб, 2 – за рахунок коштів НБУ), у т.ч. 1996 особи – студенти 
денної форми навчання та 467 осіб – студенти заочної форми навчання. 

Найбільший контингент студентів (58%) навчається на профільній 
спеціальності Університету 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” – 1187 
осіб. 

Якість і кількість контингенту студентів Університету визначає конкурентні 
позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг. Середній бал ЗНО 
зарахованих на перший (бакалаврський) рівень студентів Університету у 2017/2018 
н.р. становив 150,8.  

За результатами осіннього семестру загалом в Університеті якісна успішність 
становила 54,4 %, абсолютна – 94 %, а розбіжність між результатами сесійного 
контролю і контролю замірів залишкових знань з кожної дисципліни не 
перевищувала 0,5 %. 

В Університеті реалізується система наскрізної підготовки студентів з 
іноземної мови. В 2017/2018 н.р. 36 науково-педагогічних працівників Університету 
викладали 49 навчальних дисциплін іноземною мовою на першому 
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(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Кожного року 
студенти Університету захищають кваліфікаційні магістерські роботи іноземними 
мовами, зокрема у 2018 році - 50 осіб. 

Серед випускників денної та заочної форм навчання диплом з відзнакою 
отримали: 

85 бакалаврів, що становить 15,4% від загальної кількості осіб – 551; 
1 спеціаліст, що становить 6,3% від загальної кількості осіб – 16; 
147 магістрів, що становить 23,5% від загальної кількості осіб – 1142 (з 

урахуванням планового випуску у грудні 2018 р.). 
Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади були рекомендовані 

42 студенти, з них 40 студентів змагались за призові місця. Чотири із 40 студентів 
Університету здобули призові місця: з дисципліни «Податкова система України» – 
ІІІ місце, зі спеціальностей «Економічна кібернетика» – ІІ місце, «Менеджмент» та 
«Фінанси і кредит» – ІІІ місця. 

Здобуті призові місця розподілили між собою ІБТБ (2 призових місця), ЛННІ 
(1 призове місце) та ХННІ (1 призове місце). 

На базі Львівського навчально-наукового інституту проведено ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». 

Загалом за останні 7 років студентами Університету здобуто 54 призових місця, 
з них: 15 – І-х місць, 16 – ІІ-х місць, 23 – ІІІ-х місця (табл. 1). 

Таблиця 1 
Загальна кількість студентів, які посіли призові місця у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (впродовж 2011-2018 рр.) 
№ 
з/п Найменування 

Інституту 

Кількість студентів, 
які посіли Усього 

І місце ІІ місце ІІІ місце  
1. ІБТБ 6 1 2 9 
2. ЛННІ 4 7 7 18 
3. ХННІ 2 1 10 13 
4. ЧННІ 3 7 4 14 
Разом по Університету 15 16 23 54 

 
Якість вищої освіти, що здобувається в Університеті, підтверджується високим 

рівнем працевлаштування випускників і студентів, які ефективно поєднують 
навчальне навантаження і практичну підготовку та відзначенням студентів 
Університету іменними і академічними стипендіями, в т.ч. державного 
рівня.Впродовж весняного та осіннього семестрів 2018 року 7 
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студентівУніверситету отримували іменні академічні стипендії державного рівня, 
зокрема: Президента України, ім. М.С.Грушевського, Верховної Ради України,ім. 
Вадима Гетьмана, ім. Бориса  Мартоса, ім. Христофора Барановського; 24 стипендії 
комерційних банків (АТ "Укрсиббанк", АТ "Банк "Грант") та 9 студентів –обласні 
іменні премії. 

Загальний показник працевлаштованих випускників-магістрів 2018 н.р. 
становить близько 93% від загальної кількості випускників. 
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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 2018 року було проведено 46 освітніх заходів з 
післядипломної освіти працівників банків і фінансово-кредитних установ, у яких 
узяли участь 1124 особи:  

• Київ – 425 учасників; 
• ЛННІ – 514 учасників; 
• ХННІ –  185 учасників. 

Протягом 2018 року проведено два семінари для працівників Університету: 
«Про організацію фінансово-господарської діяльності в ДВНЗ «Університет 
банківської справи» та «Пріоритетні напрямки забезпечення освітньої та наукової 
діяльності відповідно до змін законодавства України про освіту». 

На підставі укладеної угоди між Університетом та Національним банком 
України проведено два триденні семінари на тему: «Організація роботи з 
перевезення цінностей в системі Національного банку України».Навчання пройшли 
34 працівники НБУ.Також було проведено 6 семінарів «Організація роботи з 
перевезення валютних цінностей та інкасації» на яких підвищило свою 
кваліфікацію 165 працівників підрозділів інкасації банківських установ та 
охоронних компаній. 

Відповідно до договору між Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та Університетомпроведенодва дводенні тренінги 
«Управління ефективністю бізнесу: методи, інструменти, технології». Навчання 
пройшли 45 підприємців. 

У 2018 році підвищували кваліфікацію 12 працівників Комунального 
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київтеплоенерго».  

Проведено курси підвищення кваліфікації для 329 посадових осіб органів 
місцевого самоврядування Львівської міської ради для таких категорій: спеціалісти 
соціального напряму; юристи; спеціалісти загально-організаційного 
напряму;спеціалісти з фінансового напряму; спеціалісти бухгалтерського обліку; 
спеціалісти з питань житловгого господарства та інфраструктури, 
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містобудуваннявідповідно до договору № 1/10 від 02.10.2018 року між Управлінням 
персоналу Львівської міської ради та Університетом. 

На підставі укладеної угоди між Університетом і АТ «Ощадбанк»  протягом 
2018 р. підвищили свою кваліфікацію 71 працівник банку за програмою 
підвищення кваліфікації завідувачів ТВБВ та їх заступників. 

Протягом звітногоперіоду 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, фінансових компаній та кредитних посередників. У 2018 році проведено 
навчання для керівних працівників зазначеної категорії осіб. Пройшли навчання й 
отримали сертифікати 218 осіб. 

У рамках співпраці з Бізнес-школою Університету банківської справи 
проведено строкові курси підвищення кваліфікації за програмою«Оцінка 
інвестиційних проектів», тренінги «Тайм-менеджмент»,«Управління конфліктами», 
семінар «Глобальні виклики і Україна». 

До викладання Центр післядипломної освіти залучав висококваліфікованих 
працівників Національного банку України, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, 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 2018 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 01.12.2018 р. в Університеті працює 525 працівників, із них 250 
науково-педагогічних працівників. 

Штатна чисельність апарату ДВНЗ «Університет банківської справи» та 
Інституту банківських технологій та бізнесу станом на 01.12.2018  становить 
124,5 штатних одиниць. 

Освітній  процес  Інституту банківських технологій та бізнесу у 2018 р. 
забезпечує 45 штатних одиниць, 47 працівників мають науковий ступінь, 35 
працівників мають вчене звання.  

У 2018 році 1 працівник здобув науковий ступінь кандидата економічних 
наук, 1 працівник отримав науковий ступінь доктора наук.  

Штатна чисельність працівників Львівського навчально - наукового 
інституту станом на 01.12.2018 становить 148 штатних одиниць.  

Освітній процес Львіського інституту забезпечує 62,75 штатних одиниць,  65 
працівників Інституту мають науковий ступінь та 41 працівник має вчене звання. 

У 2018 році 1 працівник Львівського інтистуту здобув науковий ступінь 
кандидата економічних наук. 

Штатна чисельність апарату Черкаського навчально - наукового інституту 
станом на 01.12.2018 становить 111,25 одиниць.  

Освітній процес Черкаського інституту забезпечує 38,5 штатних одиниць, 41 
працівник Інституту має науковий ступінь та 28 працівників  мають вчене звання.  

Штатна чисельність Харківського навчально-наукового інституту станом 
на 01.12.2018  становить 146 одиниць. 

Освітній процес Харківського інституту забезпечує 60,5 штатних одиниць, 61 
працівник Інституту має науковий ступінь та 45 працівників  мають вчене звання.                  

Станом на 01.12.2018 р. кадровий резерв Університету налічує 51 особу, в т.ч. 
9 осіб у Харківському інституті, 10 осіб у Львівському інституті, 13 осіб у 
Черкаському інституті. Зараховані до кадрового резерву залучалися до виконання 
доручень за посадою, тимчасово виконували обов’язки керівника на час його 
відсутності та приймали участь у семінарах чи конференціях з відповідного 
напряму роботи. 
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В апараті Університету та в Інституті банківських технологій та бізнесу 
працює 16 осіб пенсійного віку, з яких 11 - науково-педагогічні працівники.  

Середній вік працівників Університету становить 45 років, а серед науково-
педагогічних працівників - 44 роки. 

В аспірантурі Університету навчається 90 осіб, в докторантурі - 12 осіб. Серед 
штатних працівників Університету 13 осіб навчаються в аспірантурі, та 9 осіб в 
докторантурі. 

  Для формування конкурентоздатного науково-педагогічного потенціалу, його 
спроможності надавати якісні освітні послуги, в Університеті проведено 10 
конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, в яких 
взяли участь 61 претендент.   

   У 2018 році нагороджено та відзначено 92 працівника Університету,      з них: 
відзнакою Кабінету Міністрів України – 4 особи, відзнакою Верховної Ради України 
– 2 особи, державними нагородами – 1 особа, відзнаками Міністерства освіти і 
науки України – 8 осіб; подяками та грамотами Університету – 56 осіб, відзнаками 
місцевих органів влади – 23 особи. 
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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. 

У 2018 році вчені Університету продовжили виконання 2 етапу 
фундаментальних досліджень за напрямом «Теорія та методологія 
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни», науково-дослідні 
роботи за якими фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету. 
Звіт Університету за 1 етапом виконання цього дослідження успішно пройшов 
експертне оцінювання ефективності наукової та науково-дослідної діяльності 
Науковою радою МОН України (наказ МОН України від 03.07.2018 р. №705 «Про 
результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями 
і розробками та звітів за етапом 2017 року»). 

За результатами проходження конкурсного відбору проектів досліджень та 
розробок було отримано фінансування за рахунок загального фонду державного 
бюджету на провадження прикладних досліджень за напрямами «Моделювання 
фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в 
умовах глобалізації». 

Успіхи Університету в конкурсному відборі проектів досліджень і розробок, 
який провожиться МОН України, а також активізація діяльності щодо пошуку 
замовників виконання науково-дослідних робіт на госпдоговірних умовах, 
дозволили збільшити обсяги фінансування науково-дослідної діяльності у 1,2 рази 
порівняно з попереднім роком. 

Кількість здійснюваних в Університеті наукових досліджень – 24 роботи, у 
т. ч.: 9 – фундаментальних, 9 – прикладних і 6 госпдоговірних (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт в Університеті  

за 2014 –2018 рр. 
 
 
З цієї кількості повністю виконано 7 науково-дослідних робіт, у т. ч. 2 – 

фундаментальних та 6 – прикладних, з яких 4 – госпдоговірних; припинено 
виконання та анульовано реєстрацію – 4 робіт. 

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень у сфері наукової та 
науково-дослідної діяльності становив 2 222,3  тис. грн,  у т. ч. за рахунок: коштів 
загального фонду державного бюджету – 1790,0 тис. грн, замовників платних 
послуг – 432,3 тис. грн (табл. 2). 

Таблиця 2  
Кількість робіт, які виконувались у 2015 – 2018 рр., 

та обсяги їх фінансування 
 

Категорії 
робіт 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
к-сть, 

од. 
тис. 
грн 

к-сть, 
од. 

тис. 
грн 

к-сть, 
од. 

тис. 
грн 

к-сть, 
од. 

тис. 
грн 

Фундаментальні 7 607,4 4 375,6 7 1490,0 9 1490,0 
Прикладні  16 – 18 – 13 – 9 300,0 
Госпдоговірні  3 55,0 4 211,8 6 317,0 6 432,3 
Разом 26 662,4 26 584,7 26 1807,0 24 2222,3 
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Фундаментальні Прикладні Госпдоговірні Обсяг фінансування, тис. грн. 
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Ефективність виконання робіт госпдоговірної тематики, на які припадало 
19,5% загального обсягу фінансування наукових досліжень, зросла порівняно з 
попереднім роком на 36,4%: науковці виконали науково-дослідні роботи на 
замовлення Проект міжнародної допомоги «Трансформація фінансового сектору в 
Україні (FST)», який виконується в Україні компанією DAI Global, LLC за 
контрактом USAID № AID-121-BC-17-00001 з оновлення (переробки) та 
впровадження оновлених навчальних матеріалів (навчальної програми, підручника, 
робочого зошита) та інтерактивного електронного підручника з курсу «Фінансова 
грамотність», ПрАт «Картонно-паперова компанія» на тему «Оптимізація моделі 
організації обліку і контролю на підприємстві», ПП «Кантрасбуд» на тему 
«Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування 
дохідних будинків в України», ТОВ «Айкю Холдинг» на теми «Цифрова економіка 
як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства» і «Соціальна 
відповідальність в контексті інноваційного розвитку», а також «Посилення довіри 
до банківських установ шляхом підвищення ефективності діяльності банківської 
системи України» і «Місце та роль банківської системи в забезпеченні фінансової 
безпеки України» на замовлення фізичних осіб. 

Виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою 
забезпечило формування 38,1% надходжень за спеціальним фондом Університету у 
сфері наукової діяльності. Університет зберіг позитивну динаміку спеціального 
фонду і продовжує вдалося диверсифікувати джерела його наповнення за рахунок 
впровадження нових платних послуг у сфері наукової діяльності. Це забезпечило 
зростання обсягів річних надходжень на його поповнення з 649,8 до 1135679,3 тис. 
грн. (на 74,8%). 50,7% надходжень від надання платних послуг у сфері наукової 
діяльності Університету у 2018 році забезпечено за рахунок внесків авторів за 
публікацію наукових статей у наукових фахових періодичних виданнях 
Університету, 8,1% – організаційних внесків за участь у наукових конференціях та 
інших заходах, 2,1% – оплати послуг спеціалізованої вченої ради з розгляду 
дисертаційних робіт та 1,15% – послуги з редакційної підготовки та видання 
монографії за кошти авторів (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура надходжень до спеціального фонду від надання послуг у 

сфері наукової діяльності у 2018 та 2017 рр., % 
 
На 1 гривню витрат профінансованих за рахунок загального фонду 

державного бюджету припадало 63,5 коп. надходжень за спеціальним фондом від 
надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності, що на 
18,3 коп. більше, ніж у попередньому році. 

Протягом  2018 н.р. на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 зі 
спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 3 особи захистили дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 1 особа – на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук. Ще 9 дисертаційних робіт пройшли 
попередню експертизу на засіданнях міжкафедрального наукового семінару. 

Протягом 2017-2018 н.р. в ДВНЗ «Університет банківської справи» було 
проведено 16 наукових заходів, у т.ч.: 6 міжнародних наукових та науково-
практичних конференцій, 2 всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 
міжвузівська науково-практична конференція, 4 круглих столи (поза програмою 
заходів проведення конференцій), 3 всеукраїнські конкурси наукових робіт, 
філософсько-економічні читання, засідання дискусійного клубу та ННК 
«Економосвіта». Вперше у 2018 році на базі Харківського навчально-наукового 
інституту було організовано та проведено Міжвузівську науково-практичну 
конференцію іноземних студентів і слухачів підготовчих факультетів і відділень 
України «Научные исследования: инновационный подход к проблемам III 
тысячелетия». 
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Науково-педагогічні працівники взяли участь у 412 заходах (що на 29 більше, 
ніж у попередньому році), у т.ч.: у 225 міжнародних та 73 всеукраїнських наукових 
та науково-практичних конференціях і форумах, 114 семінарах, круглих столах. За 
результатами їх проведення опубліковано 1124 наукових праці, у т.ч. 48 монографій, 
1 підручник, 20 навчальних посібників, 3 навчальні практикуми, препринти, 2 
словники, 1050 наукових статей і тез доповідей, у т.ч. 136 публікацій у виданнях, які 
включені до міжнародних наукометричних баз (з них 42 публікації у 
наукометричній базі даних Scopus (на 25 публікацій більше, ніж у попередньому 
році) 

Університет банківської справи у рейтингу ВНЗ України за даними 
наукометричної бази данних SciVerse Scopus посів 126 місце серед 162 закладів 
освіти. Не зважаючи на зростання кількості публікацій та цитувань, збільшення 
кількості індивідуальних профілів наукових та науково-педагогічних працівників в 
наукометричній базі данних Scopus, університет втратив 11 позицій порівняно з 
2017 роком, у зв’язку зі збільшенням кількості закладів у рейтингу на 26 установ. 
Станом на 01.12.2018 року індекс Хірша Університету за даними БД SciVerse Scopus 
(обліковий запис (ID): 60106570) становить – 6 (в 2 рази вище, ніж станом на кінець 
2017 року). Протягом року кількість таких публікацій зросла з 55 до 63, а кількість 
цитувань – з 15 до 82 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динаміка кількості цитувань публікацій вчених Університету 

банківської справи у міжнародній наукометричній базі Scopus  
у 2014-2018 рр., одн. 
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Сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених Університету у Web of 
Science Core Collection станом на кінець 2018 року дорівнює 2 (кількість публікацій 
– 102 (на 15 більше, ніж у попередньому), кількість цитувань – 26).  

Сукупний індекс цитування наукових праць науково-педагогічних працівників 
Університету за даними системи «Бібліометрика української науки» зріс протягом 
року з 67 до 68. У рейтингу прозорості університетів, що складається Лабораторія 
Cybermetrics на основі даних цитованості провідних вчених, ДВНЗ «Університет 
банківської справи» посів 54 місце серед університетів України із показником 2008 
цитувань. Протягом року наукові праці вчених Університету банківської справи 
були процитовані у 312 наукових публікаціях, включених до Google Scholar 
Citations. Університет посів 80-ту позицію серед ВНЗ України у Ranking Web of 
Universities та 8376 місце у всесвітньому Інтернет-рейтингу WEBOMETRICS, 
піднявшись порівняно з минулим роком на 22 та 161 позицію відповідно. 

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики» посів 129-е місце у рейтингу наукових видань України, що на 24 позицій 
вище, ніж у попередньому році (індекс Хірша – 9 (попереднього року – 10), 
«Фінансовий простір» – 116-те місце, що на 36 позицій вище, ніж в попередньому 
(індекс Хірша – 11 (поперднього року – 9). 

Упродовж 2018 р. студенти Університету взяли участь у 407 наукових заходах 
(у 2,3 рази більше, ніж у попередньому), у тому числі: у 87 міжнародних науково-
практичних та науково-теоретичних конференціях та форумах, 97 всеукраїнських 
науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, у 89 конкурсах, 
олімпіадах та 63 семінарах і круглих столах. 

Продовжується скорочення чисельності студентів, які беруть участь у різного 
роду заходах наукового спрямування (зменшилася на 5%), що зумовлено загальною 
тенденцією зменшення контингенту в Університеті. Проте стабільне зростання 
загальної кількості заходів в таких умовах свідчить про підвищенням активності 
студентів у сфері наукової та науково-дослідної діяльності та зростання показника 
участі в наукових заходах у розрахунку на 1 студента. 

Посилення наукової та науково-дослідної активності студентів 
супроводжувалося і збільшенням кількості їх наукових публікацій. За результатами 
проведених заходів у 2018 році опубліковано 1362 наукових статей і тез доповідей 
та науково-пошукових робіт, що на 4 більше, ніж у попередньому році. Протягом 
2018 року студентами під керівництвом науково-педагогічних працівників 
підготовлено 129 наукових статей (на 4 більше, ніж у 2017 році) та 849 тез 
доповідей за результатами участі у наукових конференціях (на 86 більше ніж у 2017 
році), 384 конкурсних наукових робіт. 
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За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н.р., 
студенти Університету здобули 9 дипломів та 6 грамот, у тому числі 1 наукова 
робота – диплом I ступеня, 5 наукових робіт – дипломи II ступеня та 3 наукові 
роботи – диплом III ступеня.  Із загальної кількості робіт поданих для участі у ІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу дипломами різних ступенів, грамотами та іншими 
заохоченнями були відзначені 19%, у т.ч. переможцями, нагородженими дипломами, 
стали 11% робіт. 
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Міжнародна діяльність 

У 2018 році зросла привабливість Університету для навчання іноземних 
громадян. У цьому році чисельність студентів та слухачів курсів зросла до 375 осіб, 
які представляли 29 країн світу. Уперше студентами Університету стали громадяни 
Народної республіки Китай, Індії, Руанди, Арабської республіки Єгипет. 

Розширення горизонтів академічної мобільності: вперше студенти УБС 
відвідали Познанський університет економіки та бізнесу (м. Познань, Руспубліка 
Польща) та Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія) в рамках програми 
семестрового навчання; під час першого семестру 2018/2019 навчального року 
вперше студенти Університету навчатимуться у Познанському Політехнічному 
Університеті (м. Познань, Руспубліка Польща) за програмою семестрового обміну. 

Розширення пропозиції англомовних програм Університету, які включають 
три спеціалізованих програми підготовки слухачів курсів, бакалаврські та 
магістерські програми за спеціальностями «Фінанси, банківська справа і 
страхування» і «Менеджмент». Загальна кількість дисциплін, що викладається 
англійською мовою в Університеті перевищила цифру 70. 

Пріоритетами міжнародної роботи у 2018 році були: 
• розширення горизонтів науково-освітньої співпраці, зокрема у сфері 

співробітництва з інститутціями США та Народної республіки Китай; 
• розвиток набору на навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства; 
• сприяння проведенню науково-освітніх проектів за кошти донорських 

установ. 
Виходячи з цього, у 2018 році Університетом було підписано угоду про 

співробітництво з Асоціацією працівників коледжівської освіти (США), проведено 
зустрічі з працівниками Міжнародного університету Майамі, Універсиету Саффолк 
(обидва – Сполучені Штати Америки). Представлено Університет на виставці 
«China International Import Export 2018», що відбулась у м. Шанхай (Китайська 
народна республіка), за результатами якої вже 7 представників КНР навчаються на 
програмах довузівської підготовки Університету. 

 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 2018 році було укладено нові міжінституційні угоди щодо реалізації 
академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і викладачів із чотирма 
європейськими університетами: Познанським університетом економіки та бізнесу, 
Познанським технічним університетом (Польща), Західним македонським 
університеом прикладних наук (Греція) та Університетом Гейльбронна (Німеччина), 
що у перспективі сприятиме розширенню можливостей для навчання студентів, 
дасть змогу викладачам підвищувати свою кваліфікацію та викладати у провідних 
закладах вищої освіти Європи. 

Загалом Університет має 14 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 7 науково-педагогічних 
працівників викладати і проходити стажування у п’ятьох європейських 
університетах (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Академічна мобільність викладачів в рамках програми Ерасмус+  

у 2017 та 2018 рр. 
 

Цьогоріч, уперше таку угоду було реалізовано з Познанським технічним 
Університетом. Набутий ними досвід уже зараз упроваджується при організації 
наукової та освітньої діяльності, викладанні дисциплін англійською мовою. Окрім 
цього в рамках співпраці з Університетом прикладних наук Німецького 
федерального банку (м. Гахенбург, ФРН), викладачі щорічно проходять тренінг 
«Англійська для лекторів», де поглиблюють свої навики викладання іноземною 
мовою. 

Відповідно до поставлених на 2018 року 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 
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Республіки Польщі, професорів Вроцлавського економічного університету вперше в 
рамках програми академічної мобільності Університету додались представники 
Познанської політехніки і Вільнюської колегії/Університету прикладних наук. 

У квітні-травні 2018 року 20 студентів та аспірантів Університету проходили 
практику в регіональному відділенні банку PKO BP SA в м. Люблін (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. 

У рамках угод про підготовку фахівців за програмою подвійного диплому у 
звітний період продовжувалась співпраця Університету з Вищою школою 
менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Балтійською міжнародною академією (м. 
Рига, Латвія), Краківським економічним університетом (Польща) і Швейцарською 
школою бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). Упродовж 2018 року за програмами 
подвійних дипломів навчається 12 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», яка почала діяти з 2017/2018 н.р. Також розпочалася 
робота з оновлення програми подвійного диплома з Університетом Міколаса 
Ромеріса (Литва), яка буде втілена у другому семестрі 2018/2019 н.р. 

Важливим напрямом академічної мобільності для студентів є семестрове 
навчання за кордоном. У звітному періоді в ЄС за такими програмами було 
направлено 19 студентів, які протягом півроку мали змогу безплатно навчатись у 
провідних європейських закладах вищої освіти, а саме: 3 – у Краківському 
економічному університеті, 3 – у Вроцлавському економічному університеті 
(Польща), 4 – у Латвійському університеті (Латвія), 2 – у Литовському бізнес 
університеті прикладних наук (Литва), при чому вперше 4 – у Познанському 
університеті економіки та бізнесу, 2 – у Кавказькому університеті (Грузія) та 1 у 
Познанському політехнічному університеті (Польща). Статистику щодо участі 
студентів Університету у програмах академічної мобільності, наведено на рис. 6. 
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Рис. 6. Академічна мобільність студентів в рамках семестрових обмінів та 

програми Ерасмус+ у 2017 та 2018 рр. 
 

 
У 2018 році Університет входив до складу 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 отримувати 
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 понад 20-ти 
країн світу. 

Університет активно здійснював навчання іноземних громадян: 65 студентів-
іноземців навчається на програмах бакалаврської підготовки, 16 – у магістратурі, 69 
– на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства (станом на 
01.11.2018). Один іноземний громадянин навчається в аспірантурі Університету 
(рис. 7). 
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Рис. 7. Кількість іноземних студентів, що навчались в Університеті 

у 2015, 2016, 2017 та 2018 р. у розрізі рівнів освіти 
 
Привабливість Університету для навчання іноземних громадян зростає з 

кожним роком. Разом у 2018 р. в УБС навчалось понад 150 іноземних громадян, які 
представляють 29 різних країн світу. Зокрема навчались студенти з Демократичної 
Республіки Конго, Конго, Нігерії, Пакистану, Гани, Таїланду, Зімбабве, Мозамбіку, 
Гвінеї, Шрі-Ланки, Польщі, Сенегалу, Індії, Королівства Марокко, Азербайджану, 
Туркменистану, Афганістану, Ємену, Тунісу, Саудівської Аравії, Кувейту, 
Бангладешу, США, Кот-д’Івуару, Судану, Камеруну, Іспанії, Еквадору, Руанди, 
Ефіопії та Єгипту. 

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 та страхування). У планах – 
впровадження англомовної програми підготовки за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». Також першочерговим завданням міжнародної діяльності на 
2018/2019 н.р. буде збільшення чисельності іноземних громадян, що навчаються на 
програмах бакалаврської та магістерської підготовки, та в аспірантурі. 

Одним із завдань Університету на 2017/2018 н.р. 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». 
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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 та страхування» та «Менеджмент». 
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Діяльність наукової бібліотеки 
Одним із основних напрямків діяльності наукової бібліотеки було 

бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів у 
відповідності з напрямами навчальної, наукової та виховної роботи університету 
через розкриття її інформаційних ресурсів як традиційними бібліотечними 
формами, так і з використанням нових інформаційних технологій. 

Загальні бібліотечні ресурси наукової бібліотеки Університету становлять 
близько 300 000 примірників, у тому числі основні бібліотечні фонди - 243671 
примірник за загальної кількості 3473 читачі та 10 місць книговидачі. 

З метою своєчасного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної 
діяльності потрібною інформацією в Університеті: 

• здійснювалося наповнення електронного каталогу (131931 
оригінальних бібліографічних записів, у тому числі 573 запис 
авторефератів і рукописів дисертацій) та цифрової бібліотеки  
(4319 видань в електронному форматі) з навчальними та навчально-
методичними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, 
конспектами лекцій, тестовими завданнями тощо), які находяться на 
електронних носіях чи до яких забезпечено дистанційний доступ; 

• використовувались технології моніторингу інформаційного простору 
Інтернет з метою доступу до безкоштовних інформаційних ресурсів та 
отримання електронних копій документів, у т. ч. фахових періодичних 
видань, яких у паперовому форматі надходить 69 найменувань, а в 
електронному забезпечено відкритий доступ до 54 повнотекстових 
фахових видань та ліцензований он-лайн доступ до чотирьох видань; 

• активно використовувався ліцензійний доступ до повнотекстової 
правової системи "ЛІГА: ЗАКОН",  бази даних eLibrary.ru та 
електронної повнотекстової бази даних книг (780 назв) видавництва 
ЦУЛ; 

• користувачам надавались тематичні, бібліографічні, адресні, 
фактографічні довідки, визначались індекси УДК, формували 
рекомендаційні списки літератури та проводили тематичні огляди. 

Проведено тендерні процедури допорогових закупівель навчальної, 
навчально-методичної та наукової літератури загальною вартістю 70000 грн. 

Підготовлені пакети інформаційного забезпечення підручниками, 
навчальними посібниками, науковою, довідковою та іншою літературою, фаховими 
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періодичними виданнями для ліцензійної та 6 акредитаційних справ за 
відповідними напрямами підготовки та спеціальностями. 

Відновлено роботу Інституційного репозитарію ДВНЗ "Університет 
банківської справи" (eUBIR) з відкритим доступом до цифрового архіву з 
повнотекстовими матеріалами, що постійно поповнюється і в якому подаються 
наукові здобутки та навчально-методичні напрацювання науково-педагогічних 
працівників та фахівців Університету. Електронний архів репозитарію нараховує 
понад 1200 документів. 

Завдяки конкурсному відбору, проведеному Міністерством освіти і науки 
України, науково-педагогічні працівники, науковці, студенти та аспіранти 
університету отримали доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 
Web of Science Core Collection з можливістю знайомитись з бібліографічною та 
реферативною інформацією міжнародних наукових видань та використовувати 
інструментарій для відстеження цитованості наукових публікацій. 

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 
"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; 

• взято участь у підготовці та проведенні 10 науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів та 19 культурно-масових 
заходів; 

• проведено 142 тематичних книжкових виставок, інформаційно-
виставкових стендів та відкритих оглядів літератури. Біля книжкових 
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виставок проводились бесіди-огляди, розповіді про книги та авторів,  
анонси новинок  літератури; 

• в інтернет-просторі представлено 4 віртуальних книжкових виставок та 
11 інформаційно-бібліографічних презентацій і дайджестів; 

• працівники бібліотеки взяли участь у роботі 5 міжнародних науково-
практичних конференцій; 

• у читальній залі Черкаського інституту проведено творчу зустріч з  
письменником Максом Кідруком та презентацію його книги "Де немає 
Бога"; 

• підготовлено та видано бібліографічний покажчик "Інноваційний 
пошук: творчий доробок викладачів Черкаського навчально-наукового 
інституту ДВНЗ "Університет банківської справи". 
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Навчально-виховна робота 
 
Реалізувати завдання виховання особистості студента в Університеті можливо 

лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. 
Завдання виховання завжди включало в себе завдання організації спеціальної 
провідної діяльності, яка слугувала виховній меті. У студентському віці – це 
навчально-професійна діяльність. Досягнення мети виховання було можливе за 
умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів 
студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 
Отже, організація виховної роботи в Університеті здійснювалась за допомогою 
ректорату,  кафедр, кураторів, викладачів, студентського самоврядування і 
активності самих студентів, що, в свою чергу, формувало багатогранну, цілісну, 
всебічно розвинену особистість. 

Виходячи з цих імперативів та системи організації навчально-виховної роботи 
в Університеті у 2018 році було організовано проведення таких заходів: 

• День Конституції;  
• День пам’яті жертв голодоморів; 
• День захисника України; 
• День української писемності та мови 
• Міжнародний день інвалідів  
• Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
• Дня Збройних Сил України 
• День вишиванки; 
• Всесвітній тиждень заощаджень;  
• Global Money Week; 
• День банківського працівника; 
• Міжнародний День студента; 
• День знань, урочиста посвята у студенти; 
• ХІIІ «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; 
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• Найкращий у громадській роботі; 
• Найкращий у культурно-масовій роботі; 
• Найкращий у спортивно-масовій роботі.  

В рамках щорічних Університетських Сковородинівських читань студенство 
зіграло в настільну гру «Мандрівець» та пройшли шлях від Чорнух до 
Сковородинівкита, виконуючи завдання місії («Себепізнання», «Сродна праця», 
«Сродне навчання», «Дружба», «Свобода», «Бачити двоє: дві натури»). Під чс 
проведення Нарбутивських читань студенти зіграли в  гру «Найрозумніший». 
Цьогоріч продовжено співпрацю з Міжнародним Фондом Івана Франка та 
ГО «Львівське товариство у Києві» щодо вшанування пам’яті Івана Франка: 
відвідано Вечір вшанування памяті Івана Франка «Читаємо Франка»; підготовлено 
студентами музичне вітання переможцям першого Всеукраїнського учнівського 
літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра»; відбулася зустріч 
студенства з Міхаелем Мозером, лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка 
у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки у галузі україністики» за монографію 
«Нові причинки до історії української мови». 

З 28 по 30 жовтня 2018 року у Львівському інституті проведено щорічні 
Франківські читанння, програма, яких передбачала відвідування тетралізованої 
екскурсії у Дім І. Франка (Львівський національний літературно-меморіальний 
музей Івана Франка), екскурсію «Стежками Івана Франка у Львові» а також 
перегляд камерної вистави «Щоденник невимовного болю - І.Франко» у виконанні 
актора і режисера Львівського національного театру імені Марії Заньковецької 
Богдана Козака та актрис Першого академічного українського театру для дітей і 
юнацтва Лесі Шкап'як та Олени Крилової, у листопаді 2018 року взяли участь у 
обласних культурно-мистецьких заходах в рамках відзначення 100-річчя ЗУНР. 

Протягом листопада-грудня 2018 року за результатами проведення 
Львівським інститутом та Асоціацією банків Львівщини гри «Ощадність проти 
марнотратства» відзначено студентів I курсу інституту, які відвідали екскурсію 
«Львів – банківський» та майстер-клас «Коли все залежить від кожного» від 
Райфайзен банку Аваль. 

20 грудня 2018 року у Банкготелі у м. Львові відбувся XIІІ «Аукціон надій». 
Метою даного заходу було зібрати кошти на реставрацію статуї Ісуса Христа на 
Карлиці Боїмів, що у самому центрі м. Львова. Завдяки Аукціону надій було зібрано 
кошти, за рахунок яких буде розрблено технічну документацію реконструкції та 
профінансовано перші її етапи. Завершення робіт має бути профінансовано 
Львівською міською радою.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%BC%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0?source=note
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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, брали участь в 
обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, забезпечення 
належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках, призначення 
стипендій, організації дозвілля, побуту; 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 В Університеті функціонують студентські 
ансамблі, гуртки і студії. Вокальна формація «Аверс» відзначена грамотою на III 
Міжнародному фестивалі «Різдвяні ярмарки», а також нагороджена грамотою у 
VI Міжнародному фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Олімп збирає 
таланти» - 2018 (Греція). На Міжнародному фестивалі творчої молоді та студентів 
«Доля», під патронатом Благодійної організації Президентський фонд Леоніда 
Кучми «Україна», Каріна Атамась стала лауреатом ІІІ премії Фестивалю. 

Упродовж 2018 навчального року команда КВН «Банковская» Харківського 
навчально–наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» прийняла 
участь більше ніж у сорока заходах, як на рівні міста, так і на Всеукраїнському 
рівні. Протягом навчального року в Харкові було проведено безліч ігор та кубків, на 
яких здобуто: Зимовий кубок Харківської Відкритої Міської Молодіжної Ліги КВН; 
Кубок кубків Харківської Відкритої Міської Молодіжної Ліги КВН; Кубок сміху 
Харківської Відкритої Міської Молодіжної Ліги КВН; Кубок весни Харківської 
Відкритої Міської Молодіжної Ліги КВН; Новорічний кубок Харківської Відкритої 
Міської Молодіжної Ліги КВН; учасники сезону Харківської Відкритої Міської 
Молодіжної Ліги КВН; учасники сезону МС ліги «Vostok.ua»; учасники сезону 
Політехнічної ліги. 

За програмою Універсіади Черкаської області серед закладів вищої освіти 
команда Черкаського навчально-наукового інституту посіла ІІІ місце у змаганнях з 
волейболу серед жінок.  

За  підсумками  «Універсіади  Львівщини» команда інституту посіла VI 
загальнокомандне місце у ІІ групі серед ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації у Львівській 
області. Студентка Гаврилів Роксолана прийняла участь в обласних змаганнях за 
програмою «Універсіада Львівщини» у складі збірної команди інституту з 
армреслінгу (рукоборство) і виборола ІІ місце в особистій першості. Збірні команди 
студентів Львівського інституту з різних видів спорту прийняли участь в 
«Універсіаді Львівщини 2018» та мають такі здобутки: волейбол (жінки) – ІV місце; 
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волейбол (чоловіки) – V місце; бадмінтон – ІІІ місце; футзал (чоловіки) – VІ місце; 
баскетбол (жінки) – ІІ місце; баскетбол (чоловіки) – V місце; теніс – ІІІ місце; 
армреслінг – ІV місце; настільний теніс – V місце; футбол – VІ місце. 

За ініціативи студентства в Києві було організовано та проводилися засідання 
Інвестиційного клубу, в рамках якого були проведені більше 10 зустрічей з Сергієм 
Шульган, Денисом Мацуєвим, Анною Колесніченко, Іваном Компан, Юлією 
Поліщук, Констянтином Немолюк, Ольгоюю Афанасьєвою, Олегом Ткаченком, 
Євгеном Нетреба, Тимуром Хромаєвим. Взазалі для студентів впродавж 
навчального року були організовані зустрічі з Віктором Пинзеником, Юрієм 
Назаруком,  Міхаелом Мозером, Світланою Войцехівською, Теодором Костюком, 
Володимиром  Стельмахом, Марком Гінзбургом та ін. 

Студенти Черкаського інституту Майстренко Олексій  та  Романчук Світлана 
посіли 3 місце в конкурсі відео-робіт в рамках святкування Всесвітнього тижня 
грошей в Україні (Global Money Week), що проводив Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» 
на тему «Фінансова грамотність».  

Проводилися заходи соціального спрямування: робота з соціально-
незахищеними верствами населення (дітьми-сиротами, інвалідами, 
малозабезпеченими сім’ями), системна робота з сиротинцями та школами-
інтернатами (привітали дівчаток і хлоп'яток з дитячих будинків з Днем св. Миколая, 
допомагали у Михайлівському Соборі), учасниками бойових дій (проведено акцію 
«Подаруй Великдень бійцям АТО», допомога НБУ у зборі благодійних внесків 
воїнам АТО до Дня захисника України), членство в Школі Волонтерів 
ВГО «Поруч». 

Для пропагування здорового способу життя було організовано та проведено 
психофiзичний тренiнг з елементами спортивно-оздоровчого туризму в Карпатах 
«Немає тих вершин, які не можна покорити!», зимовий рекреаційний проект 
«Карпатські насолоди 2018», проект «Карпати Квест 2018  Best of the best!», 
туристичний похід на байдарках по р. Сіверський Донець, відзначено День фізичної 
культури і спорту. 

За напрямом морального та естетичного виховання студенти відвідали 
вистави у Київському національному театрі оперети, Національному театрі імені 
Івана Франка, Національному академічному театрі опери та балету України імені 
Тараса Шевченка, Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької, молодіжних театрах та музеях Києва, Львова, Харкова, Черкасах.  

В рамках екологічного виховання були проведені акції з благоустрою: 
підтримка міського  фестивалю «День однієї вулиці»; прибирання прибудинкових 
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територій біля інститутів Університету, на території дитячо-юнацької навчально-
спортивної бази «Зеніт» та Національного музею народної архітектури та побуту 
України. 
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