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І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
а) коротка довідка про ДВНЗ «Університет банківської справи»
Університет банківської справи (далі – Університет) було засновано у 2006 році
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 331-р
«Деякі питання впорядкування мережі вищих навчальних закладів» та постанови
Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про реорганізацію
навчальних закладів Національного банку України». З 1 вересня 2015 року Університет
банківської справи передано у сферу управління Міністерства освіти і науки
(розпорядження Кабінету Міністрів України №666-р від 24.06.2015р. «Про передачу
цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління
Міністерства освіти і науки», наказ МОН України від 24.07.2015 р. №799 «Про передачу
цілісних майнових комплексів навчальних закладів із сфери управління Національного
банку України до сфери управління Міністерства освіти і науки України»).
До складу університету входять 4 інститути: Львівський, Харківський, Черкаський
навчально-наукові інститути та Інститут банківських технологій та бізнесу.
Університет банківської справи за підсумками 2017/2018 н.р. займає 30 місце в
рейтингу вищих навчальних закладів «ТОР-200 Україна», що на 7 позицій вище, ніж у
попередньому.
Станом на січень 2019 року Університет посів 101 місце серед вищих навчальних
закладів України у Ranking Web of Universities – всесвітньому Інтернет-рейтингу
WEBOMETRICS.
Станом на початок грудня 2018 року Університет має 63 публікації (44 автори), у
виданнях, включених до міжнародної бази Scopus, які процитовані 127 наукових працях з
цієї бази. Для означеної кількості публікацій та цитат індекс Гірша дорівнює 6.
Університет посідає 125 місце серед 163 закладів вищої освіти України за показниками
даних Scopus.
Сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених Університету у Web of Science
Core Collection станом на кінець 2018 року дорівнює 4 (кількість публікацій – 162,
кількість цитувань – 57).
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики», який видається університетом, включено до ESCI-колекції, що входить до
наукометричної бази Web of Science.
У 2018 році студенти Університету отримали 14 призових місць у Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт та 4 – на Всеукраїнських студентських
олімпіадах, 18 призових місць у Міжнародних студентських наукових конкурсах.
б) науково-педагогічні кадри
Динаміка чисельності штатних науково-педагогічних і наукових працівників за
останні чотири роки наведена у таблиці 1.1.
Станом на кінець 2018 року у ДВНЗ «Університет банківської справи» налічувалося
350 наукових та науково-педагогічних працівників. Порівняно з попереднім роком
загальна чисельність наукових та науково-педагогічних працівників зросла на 41 особу
або 13,3% за рахунок зростання чисельності науково-педагогічних працівників.
Чисельність науково-педагогічних працівників Університету порівняно з 2017 роком
зросла на 43 особи (14,2%) та склала 345осіб. 50% означеного вище зростання відбулося
за рахунок зростання чисельності штатних науково-педагогічних працівників (на 23 особи
або 8,2%). Чисельність штатних науково-педагогічних працівників Університету станом
на кінець 2018 року становить 302 особи. Питома вага штатних науково-педагогічних
працівників скоротилася з 92,4 % до 87,5 % від загальної чисельності. Зменшилася частка
штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями з
77,1% у 2016 році до 74,8 %. При цьому скоротилася частка штатних докторів наук з
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16,1% до 12,3% за рахунок скорочення їх чисельності (на 8 осіб або 17,8%). Чисельність
штатних кандидатів наук зросла на 19 осіб (або 11,2%), що призвело до зростання їх
питомої ваги у загальній чисельності штатних працівників з 60,9% у 2017 році до 62,6%.
Таблиця 1.1 – Чисельність
працівників у 2015–2015 рр.
Показник

штатних

науково-педагогічних

і

наукових

2015
науково-педагогічних 400

2016
309

Рік
2017
309

2018
351

390

304

302

345

325
39
217
10
–
9
40

286
36
194
5
–
3
13

279
45
170
7
–
4
36

302
37
189
6
–
3
52

10
12

5
6

15
19

23
20

1. Чисельність наукових та
працівників, усього
1.1. Чисельність
науково-педагогічних
працівників,
усього
у т.ч. штатних
з них: докторів наук
кандидатів наук
1.2. Чисельність штатних наукових працівників, усього
У т.ч. докторів наук
кандидатів наук
2. Чисельність працівників, які працювали за договорами
цивільно-правового характеру
з них: докторів наук
кандидатів наук

Станом на кінець 2018 року чисельність штатних наукових працівників
Університету (без урахування сумісників) становила 5 осіб (у 2 рази менше, ніж у
2015 році), з них. 3 особи – наукові працівники з науковим ступенем кандидата наук.
Питома вага кадрів вищої наукової кваліфікації у складі штатних працівників науководослідної частини порівняно з 2017 р. зросла на 2,9% та становить 60,0%.
У зв’язку із потребою в залученні науковців для виконання госпдоговірних науководослідних робіт, а також забезпечення виконання досліджень, що фінансуються за
рахунок загального фонду державного бюджету, у звітному періоді у 1,4 рази зросла
чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового характеру.
Чисельність таких працівників у 2018 році становила 52 особи, з них 87,6% – працівники
з науковим ступенем (44,2% – доктори наук, 38,5% – кандидати наук), а решта – аспіранти
та молоді вчені Університету.
в) Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки
наведено у таблиці 1.2 та на рисунку 1.1.
Таблиця 1.2– Кількість робіт, які виконувались у 2015–2018 р., та обсяги їх
фінансування
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
Категорії
к-сть,
тис.
к-сть,
тис.
к-сть,
тис.
к-сть,
тис.
робіт
од.
грн
од.
грн
од.
грн
од.
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
У 2018 році в Університеті банківської справи виконувалося 24 наукових досліджень
та розробок, у т.ч. 9 фундаментальних наукових досліджень (з них 6 – ініціативних
кафедральних), 11 – прикладних у межах робочого часу науково-педагогічних працівників
інститутів Університету, та 6 науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою із
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загальним обсягом фінансування 432,3 тис. грн. З цієї кількості завершено виконання 7
науково-дослідних робіт, у т. ч. 2 – фундаментальних та 6 – прикладних, з яких 4 –
госпдоговірних; припинено виконання та анульовано реєстрацію – 4 робіт.
При цьому кошторисна вартість науково-дослідних робіт, які виконувалися за
господарськими договорами, зросла на 36,4% порівняно з 2017 роком. У середньому
вартість робіт у розрахунку на 1 господоговірну науково-дослідну тему становила 72,1
тис. грн., що на 19,3 тис. грн. більше, ніж у попередньому році.
одн.

тис. грн.
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Рис. 1.1 – Кількість та обсяги фінансування виконаних ДВНЗ «Університет
банківської справи» науково-дослідних робіт у 2015-2018 рр.
Сукупний обсяг фінансування наукових досліджень Університету у 2018 році
становив 2222,3 тис. грн., у т.ч. 1490,0 тис. грн. (67,0 %) – фінансування фундаментальних
досліджень, 300,0 тис. грн. (13,5 %) – фінансування прикладних досліджень, 432,3 тис.
грн. (19,5 %) – надходження від надання платних послуг з виконання наукових досліджень
на замовлення установ та організацій на підставі укладених господарських договорів.
У розрахунку на 1 гривню фінансування наукових досліджень за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету було отримано 0,24 грн. надходжень до
спеціального фонду від виконання наукових досліджень за госпдоговірною тематикою,
що на 3 коп. більше, ніж у попередньому році.
г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;
В Університеті функціонує докторантура із 2-ох спеціальностей, аспірантура із 4-ох
спеціальностей та спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 зі спеціальності 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит з правом проведення захистів докторських дисертацій. Наказом МОН
України від 11.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії
Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» термін
дії спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 подовжено строком до 31 грудня 2019 року.
Протягом 2018 року у спецраді Університету захищено 1 докторська та 3
кандидатських дисертацій, у т.ч. 1 кандидатська дисертація – науково-педагогічним
працівником Університету. У зовнішніх спеціалізованих вчених радах науковопедагогічними працівниками захищено 1 дисертаційну роботу на здобуття наукового
ступеня доктора наук та 2 – кандидата наук.
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ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності
а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році дослідженнями і
розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не
виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних
робіт, які виконувались за кошти з інших джерел):
1. НДР «Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів
функціонування дохідних будинків в Україні», без номера держреєстрації. Науковий
керівник – д.е.н., професор Вознюк М.А.
Обсяг фінансування: за повний період – 120,0 тис. грн., зокрема на 2018 рік – 60,0
тис. грн. згідно з договором №113 від 25.04.2017; замовник – ПП «Кантрансбуд».
Одержаний науковий результат: розроблення практичних рекомендацій щодо
побудови ефективної організаційно-економічної моделі управління дохідним будинком,
обґрунтування заходів з підвищення рівня фінансової безпеки у сфері функціонування
дохідних будинків, розроблення пропозицій щодо вдосконалення методів залучення
інвестицій в будівництво та управління дохідними будинками.
Новизна та науковий рівень: удосконалено методичні положення щодо
впровадження нових технологій управління дохідною нерухомістю, таких як збалансована
система показників, бюджетування, бенчмаркінг, аутсорсинг, комплексне застосування
яких дозволить підвищити ефективність бізнесу керуючих організацій і якість наданих
ними послуг; розроблено рекомендації щодо формування системи бюджетування в
керуючих організаціях, що включають форму і порядок складання фінансового плану,
види бюджетів. Вимоги до організації бюджетного процесу, спрямовані на вдосконалення
фінансового обліку і планування в процесі управління дохідними будинками; поглиблено
методичні засади впровадження збалансованої системи показників (BSC). Що включають
основні етапи цього процесу, стратегічні цілі та завдання. Карту показників за основними
компонентами діяльності управляючої компанії (фінанси, клієнти, бізнес-процеси,
навчання і розвиток) і їх нормативні значення, що дозволяють пов’язати стратегію
розвитку самої управляючої компанії зі стратегією управління об’єктами житлової
нерухомості; розроблено модель формування дохідних будинків в рамках приватнодержавного підприємництва на ринку найму та оренди житла, що забезпечує
конкурентоспроможність, ефективність і сталий розвиток такої підприємницької
структури на основі створення закритих пайових інвестиційних фондів нерухомості;
обґрунтовано складові фінансової безпеки у контексті оренди житла, розроблено
практичні рекомендації щодо її зміцнення на мікро- та макрорівнях; проаналізовано стан
ринку оренди житлової нерухомості в Україні, виявлені основні тенденції його розвитку в
розрізі регіонів; проаналізовано світовий досвід управління дохідними будинками з метою
визначення можливого спектру важелів та інструментів для їх використання в Україні;
розроблено пропозиції щодо впровадження нових інструментів, зокрема, іпотечного
кредиту з найму, кредитного наймання, житлового вкладу (депозиту) в сфері орендного
житла.
Практичне застосування: Результати дослідження впроваджено в практичну
діяльність ПП «Кантрансбуд»..
2. НДР «Посилення довіри до банківських установ шляхом підвищення
ефективності діяльності банківської системи України», без номера держреєстрації.
Науковий керівник – д.е.н., професор Швець Н.Р.
Обсяг фінансування: за повний період – 20 тис. грн., зокрема на 2018 рік –
10,0 тис. грн. згідно з договором №144 від 14.06.2017.
Одержаний науковий результат: сформовано новітній інструментарій управління
ефективністю банківської діяльності в Україні, який ґрунтується на систематизації
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інструментів управління в оптимальній площині «ризик-дохідність» та спрямований на
максимізацію вартості банківського бізнесу. Оптимізовано склад та структуру
макроекономічних та інституційних важелів підвищення ефективності банківської
діяльності в Україні.
Новизна та науковий рівень: удосконалено інструментарій управління ефективністю
банківської діяльності в Україні шляхом його систематизації та оптимізації складу в
площині «ризик-дохідність; визначено імперативи та детермінанти ефективної банківської
діяльності в умовах посткризової трансформації глобальної економіки; досліджено
сучасні моделі та методи посилення довіри до банківських установ шляхом підвищення
ефективності їх діяльності; розроблені рекомендації з управління ефективністю
банківської діяльності в системі координат «ризик-дохіність».
3. НДР «Оптимізація моделі організації обліку і контролю на підприємстві», без
номера держреєстрації. Науковий керівник – д.е.н., професор Рудницький В.С.
Обсяг фінансування: 12,0 тис. грн. згідно з договором №01/18 від 18.06.2018;
замовник – ПрАТ «Картонно-паперова компанія».
Одержаний науковий результат: проект оптимізаційної моделі організації обліку і
контролю на ПрАТ «Картонно-паперова компанія».
Новизна та науковий рівень: виявлено зміст і передумови раціональної організації
обліку і контролю; обґрунтовано параметри оптимальної моделі організації обліку на
підприємстві; запропоновано шляхи удосконалення системи документування
господарських операцій та документообороту; запропоновано науково-методичний підхід
до розрахунку оптимальної кількості працівників облікового апарату; розроблено
комплект організаційних регламентів з урахуванням специфіки діяльності підприємства;
розроблена організаційна модель ефективного контролю на підприємстві.
Практичне застосування: Результати дослідження впроваджено в практичну
діяльність ПрАТ «Картонно-паперова компанія».
4. НДР «Місце та роль банківської системи в забезпеченні фінансової безпеки
України», без номера держреєстрації. Науковий керівник – д.е.н., професор Вовчак О.Д.
Обсяг фінансування: 25,0 тис. грн. згідно з договором №197 від 16.11.2018.
Одержаний науковий результат: обґрунтування теоретико-методологічних засад та
розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ролі банківської системи у
забезпечення фінансової безпеки України.
Новизна та науковий рівень: визначено сутність, складові та базові передумови
забезпечення фінансової безпеки України; систематизовано зовнішні та внутрішні
чинники забезпечення фінансової безпеки України; визначено роль банківської системи у
забезпеченні фінансової безпеки України; розроблено аналітичні індикатори, які
дозволяють оцінити рівень впливу банківської системи на забезпечення фінансової
безпеки країни; досліджено зарубіжний досвід щодо ролі банківської системи у
забезпеченні фінансової безпеки країни; проаналізовано сучасний стан забезпечення
фінансової безпеки України в контексті функціонування банківської системи; виділено
ключові проблеми, які мають місце в розвитку банківської системи та її впливові на
забезпечення фінансової безпеки України; розроблено рекомендації щодо підвищення
ролі банківської системи України у забезпеченні фінансової безпеки держави.
У 2018 році було завершено виконання 1 ініціативної фундаментальної науководослідної роботи кафедральної та внутрішньоінститутської тематики, інформація щодо
результатів яких наведена у розділі ІХ, а саме НДР «Сучасні напрями та механізми
модернізації фінансової системи України», ДР № 0115U002173.
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б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт
1. НДР «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому
секторі країни», ДР № 0117U002441. Науковий керівник – д.е.н., професор
Барановський О.І.
Обсяг фінансування: 1490,0 тис. грн.
Одержаний науковий результат: розроблено прогнозно-аналітичну систему для
оцінки та передбачень розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі
економіки країни на основі використання економіко-математичних моделей. Вивчено
основні науково-методичні підходи щодо оцінювання і прогнозування соціальноекономічних та синергетичних ефектів трансформації та запропонувати удосконалений
науково-методичний підхід щодо оцінювання і прогнозування ефективності
трансформаційних процесів. Визначено та обґрунтовано прогнозні результати і очікувані
соціально-економічні та синергетичні ефекти трансформаційних процесів у фінансовому
секторі країни. Розроблено систему показників якості трансформаційних процесів у
фінансовому секторі (в цілому та у розрізі його складових) з урахуванням вимог щодо
реалізації національних фінансових інтересів у сфері підтримки фінансово-економічної
безпеки, фінансової стійкості, конкурентоспроможності, інформаційної прозорості та
інституційної ефективності фінансового сектору. Розвинуто теоретико-методологічні
засади моделювання та управління ризиком суб’єктів фінансового сектору країни в
умовах системної фінансово-економічної нестабільності та значного рівня невизначеності
зовнішнього і внутрішнього середовища. Вдосконалено науково-методичні підходи з
оцінювання стану фінансового сектора в цілому та його складових з урахуванням
поточної якості трансформаційних процесів з точки зору фінансової стійкості, фінансової
безпеки, конкурентоспроможності, інформаційної прозорості та інституційної
ефективності та їх інтегральної оцінки.
Новизна і науковий рівень: наукова новизна одержаних результатів полягає у
вирішенні наукової проблеми розроблення та наукового обґрунтування синергетичної
концепції трансформації фінансового сектору економіки країни в умовах розвитку
глобального інформаційного постіндустріального суспільства. Найбільш вагомі наукові
результати: 1) вперше запропонована прогнозно-аналітична система для оцінювання та
прогнозування розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки
країни на основі використання економіко-математичних моделей впливу організаційних
та структурних трансформацій на соціально-економічний розвиток країни, а також
залежності якості трансформаційних процесів від зміни показників, які характеризують
стан та динаміку соціально-економічного розвитку, фінансову стійкість, рівень безпеки та
конкурентоспроможності фінансової системи і економіки країни в умовах глобалізації,
інформатизації та інтелектуалізації; 2) вперше розроблено методологічні засади
функціонування та побудови прогнозно-аналітичної системи оцінки та передбачення
розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни, що
передбачає комплексне та системне розв’язання низки інформаційно-аналітичних завдань,
спрямованих на досягнення цілей соціально-економічним розвитку, розподілених за
етапами (підготовчий, аналітичний, прогностичний) відповідного процесу інформаційного
забезпечення фінансів; 3) вперше обґрунтовано метод поетапного запровадження в банку
моделей оцінки ризику за стандартами Базельського комітету з банківського нагляду, яка
поєднує кожну з цих моделей із оцінкою рівнів зрілості процесів системи внутрішнього
контролю і управління ризиками, зокрема, операційним, а також з якістю доступних даних
щодо ризику, що забезпечить адекватність застосування рекомендованих Базельським
комітетом підходів існуючій в банку системі управління ризиком та дозволить визначити
шляхи її розвитку в напрямку застосування удосконалених моделей з метою більш точної
оцінки та відповідного зменшення резервування капіталу під ризик; 4) вперше
обґрунтовано існування та розроблено науково-методичний підхід до оцінювання двох
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ефектів у формуванні ринкової цінності (вартості) суб’єктів господарювання – ефекту
експлуатації зобов’язань (внутрішній) та ефекту фінансування (зовнішній), що дозволяє
підвищити повноту та адекватність оцінювання резервів нарощення ринкової вартості
підприємств в системі стратегічного вартісно-орієнтованого фінансового менеджменту у
розрізі впливу факторів внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища; 5) вперше
розроблена модель комплексного управління банківським ризиком відмивання
(легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, де, на відміну від існуючих, процес
управління даним ризиком повинен складатись з етапу «забезпечення» (управління з боку
керівництва банку) та етапу «функціонування» (управління з боку ризик-менеджменту
банку); 6) удосконалено трактування поняття «інформаційні потреби фінансів» як
комплексу фінансової та нефінансової інформації, спрямованого на подолання
усвідомленої невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища провадження
фінансової діяльності, яку суб’єкти фінансових відносин мають створити, одержати,
накопичити та/або надати в процесі інформаційно-комунікаційної взаємодії між собою та
з іншими зацікавленим особам, щоб мати можливість створювати та нарощувати вартість
в процесі мобілізації, акумулювання, розподілу та використання фінансових ресурсів для
фінансового забезпечення дій, необхідних для позитивного вирішення індивідуальних,
колективних та суспільних проблем і завдань, збалансованого задоволення приватних та
суспільних інтересів в різних сферах життєдіяльності; 7) удосконалено класифікацію
іманентних атрибутів інформаційних потреб фінансів шляхом ієрархічного групування їх
типів (загальний та специфічний залежно від сфери обігу інформації), груп (діалектичні,
когнітивні та сингулярні залежно від механізмів їх виникнення) та видів (традиційні та
трансформаційні, враховуючи трансформаційний вплив процесів інформатизації
суспільства на інформаційні потреби фінансів); 8) удосконалено трактування змісту і
особливостей системи забезпечення інформаційних потреб фінансів (рахівництва) як
складного сучасного трансдисциплінарного суспільного феномену, притаманного
антропогенній цивілізації, який є проявом та наслідком трансформації інформаційних
потреб фінансів під випливом тенденцій розвитку інформаційного суспільства та полягає
у створенні цілісного механізму інтегрування фінансово-економічних та інформаційнокомунікаційних відносин у перманентну глобальну тотальну системну вартісноінформаційну взаємодію в єдиному навколишньому соцієтальному середовищі; 9)
модифіковане визначення поняття «синергетичний розвиток рахівництва у фінансах
інформаційного суспільства» як процесу інноваційної трансформації існуючої системи
інформаційного забезпечення на основі інтегрування облікової, аналітичної, планувальної
і контрольної функцій управління фінансовими відносинами в систему, яка забезпечує
менеджмент фінансовою та нефінансовою інформацією з необхідними валідними та
емерджентними властивостями відповідно до усвідомлених інформаційних потреб
фінансів для прийняття ефективних короткострокових і довгострокових управлінських
рішень, спрямованих на реалізацію цілей і завдань, пов’язаних із збалансованим
задоволенням інтересів і потреб суб’єктів фінансових відносин та інших зацікавлених осіб
з позиції досягнення максимальної суспільної цінності і нарощення ринкової вартості
продуктів суспільного відтворення; 10) удосконалено підходи щодо розуміння змісту
рахівництва на мікрорівні як функціональної підсистеми фінансів підприємств з
інформаційної підтримки фінансового менеджменту шляхом виділення двох видів
забезпечення інформаційних потреб у її складі – обліково-контрольного (спрямоване на
відображення поточного стану об’єктів управління та бізнес-середовища з урахуванням
ретроспективної динаміки факторів їх формування) і інформаційно-аналітичного
(предикативне прогнозування майбутніх станів об’єктів управління та бізнес-середовища);
11) удосконалено науково-методичний підхід з інтегрального оцінювання впливу
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни на стійкість, безпеку,
конкурентоспроможність, інформаційну прозорість та інституційну ефективність
фінансової системи та економічний розвиток країни, який ґрунтується на комплексному
визначенні поняття «оцінювання якості трансформаційних процесів у ФС національної
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економіки» як процесу, що поєднує оцінки: а) впливу здійснюваних трансформацій на
якісний стан об’єктів, що піддаються їх впливу, так і як якість трансформацій як таких; б)
різних форм, аспектів, напрямів, видів та наслідки трансформації; в) різних просторових
та часових вимірів результатів трансформаційних процесів у ФС; 12) удосконалено
критерії оцінки якості трансформаційних процесів у ФС національної економіки, які
диференційовано на критерії якості трансформаційних процесів як таких, критерії стану
трансформованого ФС, критерії стану трансформованих фінансових ринків, критерії
впливу ФС на економічних агентів, критерії поведінки економічних агентів, що дозволяє
забезпечувати цілісність та всебічність оцінки результатів трансформаційних процесів у
ФС країни; 13) удосконалено науково-методичний підхід щодо інтегрального оцінювання
рівня економічної безпеки банку за рахунок врахування фактора ділової репутації та
моделювання поведінки банків у прогнозованому періоді; 14) удосконалено науковий
підхід до оцінювання уразливості банківського сектору у стресових ситуаціях на підставі
використання побудованих економетричних моделей; 15) удосконалено науковометодичний підхід з оцінювання стану банківського сектора з урахуванням впливу
характеристик якості трансформаційних процесів (впливу на фінансову стійкість, рівень
фінансової безпеки, конкурентоспроможності, інформаційної прозорості та інституційної
ефективності); 16) удосконалено науково-методичні положення комплексного оцінювання
рівня антикризового управління фінансовою стійкістю банківського сектору, які, на
відміну від існуючих, базуються на поєднанні методів кластерного й кореляційного
аналізу; 17) удосконалено методичний підхід до поетапного запровадження в банку
моделей оцінки операційного ризику за стандартами Базель ІІ, яка поєднує кожну з цих
моделей із оцінкою рівнів зрілості процесів системи внутрішнього контролю і управління
операційним ризиком, а також з якістю доступних даних щодо ризику, що забезпечить
адекватність застосування рекомендованих Базельським комітетом підходів існуючій в
банку системі управління ризиком та дозволить визначити шляхи її розвитку в напрямку
застосування удосконалених моделей з метою більш точної оцінки та відповідного
зменшення резервування капіталу під ризик; 18) удосконалений комплексний підхід до
побудови матриці «рівень ділової репутації – рівень економічної безпеки», що дозволяє
управляти діловою репутацією із позицій забезпечення економічної безпеки банку. Даний
підхід являє собою систематизацію та оцінку складових економічної безпеки банківської
установи і може використовуватися банками у процесі розробки стратегії підвищення
рівня ділової репутації банку; 19) інноваційна модель «чотири лінії захисту» при
організації системи управління ризиками в банках України та банківських групах, яка
відрізняється від пропонованої до запровадження Національним банком моделі «три лінії
захисту» та інших відомих моделей урахуванням додаткових суб’єктів управління
ризиками, зв’язків та інформаційного обміну між ними, що дозволяє отримати
синергетичний ефект підвищення ефективності внутрішнього контролю в банках та
банківських групах і, відповідно, стійкості, надійності та ефективності як окремого банку,
так і банківської системи України в цілому; 20) методичний підхід до дистанційної оцінки
стейкхолдерами фінансової ефективності функціонування банку з урахуванням
операційного ризику на основі запропонованої тривимірної моделі, що дозволить
зовнішнім заінтересованим особам та менеджменту у відповідності до принципів Базель ІІ
і Базель ІІІ комплексно оцінити та більш детально аналізувати зв’язок прийнятого ризику
банку з результатами його фінансової діяльності і намітити конкретні шляхи підвищення
ефективності функціонування при прийнятному рівні ризику; 21) науково-методичний
підхід щодо оцінювання ризику втрати ринкової вартості, який передбачає функціональне
поєднання низки методів та прийомів (статистичний аналіз динаміки, нормалізація,
аксонометричний аналіз, інтегральний метод, формула Фішберна, мінімаксний підхід,
класифікація та графічний аналіз), спрямоване на комплексне розв’язання завдання його
кількісного та якісного оцінювання з урахуванням пріоритетності контролю та ризику
впливу окремих факторів формування доданого грошового потоку підприємства як
вимірника такої вартості; 22) науково-методичний підхід щодо оцінювання ризику втрати
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ринкової вартості, який, на відміну від існуючих, дозволяє врахувати в інтегральній
кількісній оцінці такого ризику індивідуальний ризик впливу окремих факторів на його
виникнення та обґрунтовано встановлювати на цій основі пріоритети контролю окремих
факторів в системі обліково-контрольного та інформаційно-аналітичного забезпечення
інформаційних потреб вартісно-орієнтованого фінансового менеджменту; 23) підходи
щодо корпоративного управління банку в області управління ризиками відмивання
незаконно отриманих доходів для працівників банківських установ (як при прийомі на
роботу, так і вже працюючих в банку); 24) удосконалений науково-методичний підхід з
оцінювання стану фінансового сектора з урахуванням впливу характеристик якості
трансформаційних процесів в частині розвитку страхування вантажів в Україні в
інтегрованих транспортних коридорах; 25) розвинуті науково-методичні підходи оцінки
впливу фінансового сектору на економічне зростання в частині обгрунтування головних
структурних елементів дослідження механізмів фінансового стимулювання економічного
зростання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, що забезпечує системне бачення
оцінки стану трансформаційних процесів у фінансовому секторі та ефективності
використання його потенціалу на усіх рівнях національної економічної системи та
сприятиме формуванню рекомендацій щодо його удосконалення в інтересах забезпечення
стабільного економічного зростання, суспільного добробуту та соціальної злагоди, як
сукупно формують фундамент поступального економічного та соціального розвитку; 26)
розвинуті методологічні засади оцінки інституційної ефективності ФС на основі
комплексного використання конгломерату законів та закономірностей сучасного
неоінституціоналізму, які, на відміну від існуючих, передбачають визначення
інституційних обмежень функціонування ФС на основі аналізу інституціонального
середовища розвитку фінансового сектору з позиції його впливу на формування
інституційних засад його ринкової трансформації та державного регулювання відповідних
трансформаційних процесів, які визначають систему формальних та неформальних
інститутів (інституційну структура фінансового ринку та інститути державного
регулювання грошово-кредитної сфери), котрі формують «правила гри» учасників
кредитних взаємовідносин, регламентуючи порядок і механізм функціонування
кредитного ринку, створення і функціонування кредитних інститутів, розвиток кредитних
фінансових взаємовідносин та технологій фінансування національної економіки.
забезпечуючи доступність фінансових послуг як для корпорацій, так і для домашніх
господарств; 27) обґрунтування закономірностей розвитку рахівництва у фінансах, який
визначається дією як законів та закономірностей інституалізації (перманентність,
диференційованість розвиненості на різних етапах та окремих складових,
трансдисциплінарність), так й інформаційних законів (насамперед, законом
інформаційного наближення), а саме виявлено та конкретизовано вплив загальних
закономірностей розвитку суспільних знань та інформаційного обміну, що дозволяє
ідентифікувати напрями удосконалення системи забезпечення інформаційних потреб
фінансів та підвищити ефективність процесу прийняття рішень суб’єктами фінансових
відносин; 28) система показників якості трансформаційних процесів у фінансовому
секторі (в цілому та у розрізі його складових – банківського та небанківського секторів) з
урахуванням вимог щодо реалізації національних фінансових інтересів у сфері підтримки
фінансово-економічної безпеки, фінансової стійкості, конкурентоспроможності,
інформаційної прозорості та інституційної ефективності фінансового сектору; 29)
класифікація критеріїв якості трансформаційних процесів у ФС, яка на відміну від
існуючих, передбачає побудову цілісної системи відповідних показників із врахуванням їх
взаємозв’язків за різними ознаками (зміст досліджуваних показників, період охоплення
досліджуваних явищ, спосіб відображення, ступень агрегування або способ вираження
розмірів досліджуваних явищ і процесів, характер залежності, сфери використання,
характеристики ФС, джерело отримання інформації, охоплення напрямів діяльності,
метод побудови, охоплення); 30) вимоги до показників оцінювання якості
трансформаційних процесів за рахунок поєднання методологічних вимог до їх
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формування з вимогами до інформації, які зумовлені трансформацією інформаційних
потреб фінансів у постіндустріальному суспільстві, що дозволило виділити такі вимоги, як
інформативність, достовірність, адекватність, конкретність, оптимальність, динамічність,
порівнюваність, компліментарність, адитивність, комплексність; 31) практичні
рекомендації щодо ефективності роботи внутрішньобанківської системи управління
ризиками відмивання незаконно отриманих доходів. Було доведено, що основними
«вузькими місцями» в управлінні даним ризиком є: недосконале (неефективне)
корпоративне управління банку в області відмивання кримінальних доходів та
недостатній рівень програмного забезпечення діяльності банку з метою виявлення фактів
відмивання коштів; 32) розвинені методичні підходи щодо діагностики стану і визначення
рівня розвитку інститутів фінансового сектору в частині страхового сегменту; 33) оцінки
прогнозних результатів і очікуваних соціально-економічних та синергетичних ефектів
трансформаційних процесів у фінансовому секторі України; 34) розвинуті методичні
підходи щодо діагностики стану і визначення оптимального рівня розвитку банківських
інститутів фінансового сектору; 35) розвинуті науково-методичні положення
комплексного оцінювання стану інноваційного розвитку країни як складової оцінювання
якості трансформації небанківського сегменту фінансового сектору на основі метаданих
та 27 конкретних показників з використанням методу порівняльного аналізу..
Результати 2 етапу дослідження опубліковано у 3 монографіях (з них 2 розділи у
монографіях, виданих в країнах ЄС), 39 статтях, у т.ч. 18 – у наукових виданнях,
включених до науково метричних баз даних Scopus, Web of Science, 16 – у виданнях.
включених до інших міжнародних науко метричних баз даних, 5 – у фахових наукових
виданнях, а також 45 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових та науковопрактичних конференцій, з яких 2 – у збірниках, включених до наукометричної бази
Scopus, а також впроваджені у навчальному процесі ДВНЗ «Університет банківської
справи» при викладанні дисциплін «Фінанси, гроші та кредит»», «Цифрова економіка»
(акт від 17.12.2018).
2. НДР «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків
економічних агентів країни в умовах глобалізації», ДР №0118U003772. Науковий
керівник – д.е.н., професор Самородов Б.В.
Обсяг фінансування: за повний період – 600,0 тис. грн., зокрема на 2018 рік –
300,0 тис. грн.
Одержаний науковий результат: розроблений удосконалений комплекс складових
фінансової стабільності та їх системна характеристика; удосконалений механізм
забезпечення фінансової стабільності та розробка рекомендацій щодо розвитку
організаційно-економічного забезпечення фінансової стабільності; удосконалені науковометодичні підходи щодо аналізу та оцінювання фінансової стабільності; набув розвиток
методичний підхід щодо оптимізації фінансових показників діяльності економічних
агентів та рекомендації відповідних оптимальних показників з урахуванням потреб
фінансово-економічної безпеки; розроблено концепцію управління фінансовим розвитком
економічних агентів через систему рейтингування, прогнозування та реалізації цільового
проекту; розроблено рекомендацій з адаптації суб’єктів господарювання до умов
мінливого економічного простору.
За результатами дослідження подано заявки на отримання 3 авторських свідоцтв,
організовано 1 круглий стіл. Результати дослідження опубліковано у 3 монографіях
закордонних видавництв англійською мовою, 4 статтях у наукових виданнях, включених
до наукометричних баз Scopus, Web of Science. За результатами участі в НДР захищено 1
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 5 магістерських
кваліфікаційних робіт.
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ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами Університету
За межами ЗВО впроваджено 12 розробок, отриманих за результатами наукових
досліджень, що підтверджено відповідними довідками про впровадження та актами
приймання виконаних робіт (табл. 3.1).
Таблиця 3.1– Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ВНЗ
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Назва та автори
розробки

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

Місце
впровадження
(назва організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата
акту
впровад
ження

Методологія
оцінювання
фінансової
стабільності
банківської системи
на
основі
диференційованого
підходу
(Погореленко Н.П.)
Організаційноекономічний
механізм
забезпечення
фінансової
стабільності
банківської системи
(Погореленко Н.П.)
Рекомендації щодо
перегляду
функціоналу
українських
державних банків
(Погореленко Н.П.)
Процедура
оцінювання
фінансової
стабільності
банківської системи
за диференційованим
підходом
(Погореленко Н.П.)
Підходи до побудови
організаційноекономічного
механізму
забезпечення
фінансової
стабільності
банківської системи

Забезпечення
фінансової стабільності
та
підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Рада
Національного
банку України
(м. Київ,
вул.
Інститутська, 9)

14.11.
2018

Забезпечення
фінансової стабільності
та
підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Рада
Національного
банку України
(м. Київ,
вул.
Інститутська, 9)

14.11.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Забезпечення
фінансової стабільності
та
підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Рада
Національного
банку України
(м. Київ,
вул.
Інститутська, 9)

14.11.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

14.11.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

29.11.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Забезпечення
фінансової стабільності
та
підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи
Забезпечення
фінансової стабільності
та
підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Незалежна
асоціація банків
України (м. Київ,
вул. Червоноармі
йська, 72)
Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі України
(м. Київ, вулиця
М. Грушевського
12/2)

Практичні
результати, які
отримано
ВНЗ/науковою
установою від
впровадження
(обладнання,
обсяг
отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи тощо)
Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи
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№
з/п

6.

7.

8.

9.

10.

Назва та автори
розробки

(Погореленко Н.П.)
Методичні підходи
до
перегляду
функціоналу
українських
державних
банків
для
підвищення
їхньої інвестиційної
привабливості
(Погореленко Н.П.)
Підхід
до
оцінювання
фінансової
стабільності
банківської системи
на
основі
диференційованого
підходу
(Погореленко Н.П.)
Пропозиції
щодо
застосування
вейвлет-аналізу для
дослідження часових
рядів
показників
банківської
діяльності
та
визначення наявних
умов
стабільності
банківської системи
(Погореленко Н.П.)
Оптимізація моделі
організації обліку і
контролю на
підприємстві
(Рудницький В.С.,
Кундря-Висоцька
О.П.)
Оновленні навчальні
матеріали (навчальна
програма, підручник,
робочий зошит) з
курсу «фінансова
грамотність»

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

Місце
впровадження
(назва організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата
акту
впровад
ження

Практичні
результати, які
отримано
ВНЗ/науковою
установою від
впровадження
(обладнання,
обсяг
отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи тощо)

Забезпечення
фінансової стабільності
та підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі України
(м. Київ, вулиця
М. Грушевського
12/2)

29.11.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Забезпечення
фінансової стабільності
та підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Харківський
банківський
Союз
(м. Харків,
вул. Алчевських,
30)

02.10.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Забезпечення
фінансової стабільності
та підвищення
ефективності
функціонування
банківської системи

Харківський
банківський
Союз
(м. Харків,
вул. Алчевських,
30)

02.10.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Підвищення
ефективності
використання
фінансових ресурсів
підприємства

ПрАТ
«КартонноПаперова
Компанія»
(м. Львів, вул.
Ковельська, 109)

Підвищення рівня
фінансової безпеки
національної економіки

Проект
міжнародної
допомоги
Трансформація
фінансового
сектору в Україні
(DAS Cljbal, LLC
за контрактом з
USAID № AID-

25.10.
2018

05.12.
2018

12,0 тис. грн.
(договір
№
01/18
від
18.06.2018)

205,4 тис. грн.
(договір
№PUR-KYV18-0212/180 від
05.10.2018)
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№
з/п

Назва та автори
розробки

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

11.

Організаційнометодичне та
фінансове
забезпечення
процесів
функціонування
дохідних будинків в
Україні (Вознюк
М.А.)
Алгоритм
ідентифікації та
прийняття на
страхування кіберризиків підприємств

Підвищення рівня
фінансової безпеки у
сфері функціонування
дохідних будинків

12.

Підвищення рівня
фінансової безпеки
операцій із страхування
юридичних осіб

Місце
впровадження
(назва організації,
відомча
належність,
адреса)

Дата
акту
впровад
ження

Практичні
результати, які
отримано
ВНЗ/науковою
установою від
впровадження
(обладнання,
обсяг
отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи тощо)

121-BC-17-00001)
ПП «Кантрасбуд»
(м.Львів,
вул.Сумська, 1)

23.04.
2018

60,0 тис. грн.
(договір №113
від 25.04.2017)

ПрАТ «Страхова
компанія
«ВУСО»

27.12.
2018

Налагоджено
співпрацю для
подальшої
роботи

Впровадження у навчальний процес відповідно до отриманих актів мають 10
науково-дослідних тем (50% від загальної кількості перехідних та завершених НДР), що
на 25,0% більше, ніж у 2017 році. У т.ч. 3 НДР – з числа виконаних в Черкаському
інституті, 1 – Харківському, 4 – Львівському, 2 – Інституті банківських технологій та
бізнесу.
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ІV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
Серед 132 публікацій наукових та науково-педагогічних працівників Університету
у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 17 статей опубліковані у
2018 році та 1 стаття прийнята до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
(табл. 4.1), що на 7 статей більше ніж у попередньому році.
Таблиця 4.1 – Наукові праці, опубліковані та прийняті редакцією до друку у
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
№
з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де
опубліковано
роботу

Том, номер
(випуск, першаостання сторінки
роботи

Статті
У виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science
1.

2.

3.

Гадецька С.В.,
Гороховатський В. М.

Гороховатський В.М.

Гороховатський В.М.

Statistical measures for
computation of the
image relevance of
visual objects in the
structural
image
classification methods
Image classification
methods in the space of
descriptions in the form
of a set of the key point
descriptors
Hashing of structural
descriptions at building
of the class image
descriptor, computing of
relevance and
classification of the
visual objects
IT-oriented software
quality models and
evolution of the
prevailing
characteristics.

4.

Gordieiev O.,
Kharchenko V.

5.

Gordieiev O.,
Kharchenko V. and
Leontiiev K.

Usability, security and
safety interaction:
profile and metrics
based analysis

6.

Hmyria V. P., Poliakh S.
S.

National
bank
of
Ukraine and national
commision of securities
and stock market as the

Telecommunications 2018. – Vol. 77 (12). –
and
Radio pp. 1041–1053
Engineering

(Scopus)
Telecommunications 2018. –77 (9). – pp.
and
Radio 787-797
Engineering

(Scopus)
Telecommunications 2018. – Vol. 77 (13). –
and
Radio pp. 1159–1168
Engineering

(Scopus)

Proceedings of the 9
International
Conference
Dependable Systems,
Services and
Technologies –
DESSERT
(SCOPUS)
Proceedings of the
13 International
Conference on
Dependability and
Complex Systems
DepCoSRELCOMEX,
(SCOPUS)
Bulletin
of
the
National academy of
sciences
of
the
Republic
of

2018. – p. 390-395.

2018 – p. 238-247.

Vol. 4. Number 374
(2018). - P. 191-198
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№
з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де
опубліковано
роботу

Том, номер
(випуск, першаостання сторінки
роботи

main
regulators
of Kazakhstan (Web of
ukraine financial market Science)
functioning
Інші закордонні видання
7.
Сердюкова О.І.

8.

Бєляєва Л.А.
(у співавторстві)

9.

Гончаренко О. О.,
Лук’янець О. В.

10.

Гончаренко Е. А.

11.

Baranovskyi O.,
Girchenko T.,
Serdiukova O.

12.

Вознюк М.А., ВознюкБогів І. М..

13.

Khmelyarchuk M.,
Pavlyshyn A.,
Pavlyshyn M.

Place and role of
financial security in the
system economic
security
https://journals.indexcop
ernicus.com
/search/journal/issue?iss
ueId=all&journalId=238
83
The necesssti of use of
international standards
in globalization
conditions for import
operations
http://ecofin.at.ua/index/
arkhiv_nomerov/0-9
Життєздатність
принципів-припущень
бухгалтерського
обліку
діяльності
небанківських
фінансово-кредитних
установ
Бухгалтерский
учет
деятельности
небанковских
финансово-кредитных
учреждений:
модификации базовых
положений
под
влиянием отраслевых
особенностей
Place and role of
financial security in the
system
economic
security
Побудова
інтегрального
коефіцієнту
формування кадрового
потенціалу
фінансового сектору
економіки на прикладі
Львівської області
Banking corporate
financing:
world
experience
and Ukrainian realities

Współpraca
Europejska

2018

Scientific journal:
Economics and
Finance

2018, № 9

International Journal №6(18), July 2018 ,
of
Innovative Vol. 1 – С. 27–34.
Technologies
in
Economy / Warsaw:
RS Global Sp. Z
O.O.
Статистика, учет и 2018. – № 2 (69) . – С.
аудит:
Научно- 20–28.
практический
журнал.
/
Алматинская
академия
экономики
и
статистики.
–
Алматы
WSPOLPRACA
№ 6(37) 2018, P.25-35
EUROPEJSKA

Wspolpraca
Europejska

№ 6(37) 2018, P.36-47

Zeszyty
Naukowe 2018. – № 77. –
Poletechniki
P.120-127.
Poznanskiej. Serija
Organizacja
I

18
№
з/п

Автори

14.

Chaplyha V.M., Beley
O.I.. Chaplyha V.V.

15.

Kundrya-Vysotska О.

16.

Sarakhman Oksana

17.

Шурпенкова Р.К.,
Демко І.І.

Назва роботи

Назва видання, де
опубліковано
роботу

Zarzandzanie
Zeszyty
Naukowe 2018. - nr 76. - P. 37Politechniki
55.
Poznańskiej.
–
Poznań: WPP.

Development of the
management system of
Ukraine’s enterprises in
the conditions of the
digital economy
Strategicaccounting:
The
Malopolska
theneedandprerequisites school of economics
in Tarnow. Research
papers collection.
Remote bank-Innovative The Influence of
Development Prospekt.
Scientific
Applied
Research on the
Quality of Modern
Studies
Система
підтримки System
managing
інноваційних
innovation
технологій
technologies
of
підприємств
enterprises.
The
Influence
of
Scientific
Applied
Research on the
Quality of Modern
Studies

Статті, прийняті редакцією до друку
Інші закордонні видання
18. Hordunovskyy Oleh.

Том, номер
(випуск, першаостання сторінки
роботи

WORLD PRICES FOR
UKRAINIAN BREAD
IN THE XIXth
CENTURY

Analele Universitatii
Din Craiova. Istorie.
Romania

2018. – Issue
Tarnow, p.91-101.

4,

2018, Vol. 1, No. 11,
p. 72-76

2018, Vol. 1, No. 11,
p. 78-83.
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V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених
Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності
Університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих
засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального
та професійного світогляду, найважливішим способом формування у них навичок
самостійного творчого пошуку в обраній ділянці знань, допомагає визначити їх рівень
конкурентоспроможності на ринку праці. Здійснюється шляхом залучення талановитої
молоді до наукових досліджень, до участі студентів в конкурсах студентських наукових
робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах, публікації наукових статей і тез
доповідей за результатами виступів на науково-практичних конференціях.
З 2015 року в Університеті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Університету банківської справи, метою якого є
підвищення якості науково-дослідної роботи, популяризація серед студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки; сприяння розвитку
міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва. Протягом року членами СНТ
було організовано і проведено відкриті збори, приймали участь в організації та проведенні
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові
дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», організації тижня науки,
підведенні науково-дослідного рейтингу студентів.
Кількість студентів та молодих вчених, які брали участь у наукових дослідженнях,
наведені у таблиці 5.1. та на рисунку 5.1.
Таблиця 5.1 – Кількість студентів і молодих вчених, які беруть участь у
наукових дослідженнях
Рік
Кількість студентів,
Кількість молодих
Відсоток молодих учених,
які беруть участь у
учених, які працюють
які залишаються на
наукових
в Університеті
кафедрі (науковій
дослідженнях та
банківської справи,
установі) після закінчення
відсоток
осіб
аспірантури
від загальної
кількості студентів
2015
681 / 22,69
101
25,7
2016
574 / 18,97
111
11,7
2017
609 / 26,36
108
6,8
2018
580 / 23,64
108
1,3
Рівень залучення студентів Університету банківської справи до різних форм
наукової та науково-дослідної діяльності у 2018 році становив близько 24,0 % від
загальної кількості студентів.
У 2018 році в структурних підрозділах Університету банківської справи працювало
108 осіб, що належить до категорії молодих вчених згідно з визначенням Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність».
Розкриттю творчих можливостей молоді сприяє діяльність наукових гуртків та
клубів при кафедрах навчально-наукових інститутів. Основні завдання студентського
сектору наукового товариства реалізуються через виконання цілей, поставлених перед
студентськими науковими клубами відповідно до їх фахового спрямування. Зокрема, у
Харківському навчально-науковому інституті Студентське наукове товариство об’єднує
10 наукових студентських клубів, проблемних гуртків та груп :
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осіб
800
700
600
500
400
300
200
100
0

%
30

681 25,7
22,69

609
574

26,36

580
23,64

25
20

18,97

15
11,7
101

111

10

6,8
108

108
2,3

2015
2016
2017
Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

5
0

2018

Кількість молодих учених, які працюють в Університеті банківської справи, осіб
Відсоток від загальної кількості студентів, якы беруть участь у наукових
дослідженнях
Відсоток молодих учених, які залишаються на кафедрі (науковій установі) після
закінчення аспірантури

Рис. 5.1 – Кількість студентів і молодих вчених, які брали участь у наукових
дослідженнях Університету банківської справи у 2015 – 2018 рр.
– «Financial and Banking club» - оволодіння професійними навичками ведення
бізнесу, отримання практичного досвіду на базі ПАТ «Інтелектбанк», співробітництво з
підприємствами та банками Харківського регіону, проведення дискусіних форумів з
провідними фахівцями банківської справи Харківського банківського Союзу;
– «Аудитор» – навчальна робота, пов’язана із засвоєнням основ та методики
наукових досліджень вітчизняної економіки та інших держав, організація та проведення
екскурсій на підприємства та інші установи міста, організація та проведення «круглих
столів», семінарів диспутів за пріоритетними соціально-економічними, науковотехнічними та іншими напрямками;
– «Інтелект» – розробка та вирішення практичних економічних задач із
застосуванням економіко-математичного моделювання;
– «Міжнародний» – активізація міжособистистої комунікації студентів,
встановлення контактів з іноземними фахівцями в галузі економіки;
– «Менеджер» - виховання у студентів управлінських якостей, розвиток креативного
мислення та прийняття оптимального рішення під час кризових ситуацій;
– «White hackers» - проведення наукових досліджень, розвиток експериментальної
бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікації наукових результатів, робота
з дослідження методів і засобів інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень,
захисту інформації, електронної комерції на фінансових ринках та розробки математичних
та комп’ютерних моделей для аналізу процесів виробничої та освітянської діяльності;
– проблемний гурток по розробці додатків для мобільних пристроїв;
– проблемна група «InterAction» - дослідження актуальних питань сучасних
інформаційних технологій, цифрової економіки та нетворкінг;
– проблемна група з інформаційної безпеки;
– проблемний гурток з програмування.
На кафедрах проводиться робота залучення аспірантів та студентів до науководослідної роботи шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
конференціях, семінарах, конкурсах, якій сприяє функціонування наукових гуртків, що
допомагають талановитій молоді приймати участь та займати призові місця у наукових
конкурсах, конференціях, олімпіадах та круглих столах зі спеціальності різних рівнів. Так,
у студентському науковому гуртку «Страхування» студенти проводять рольові та ділові
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ігри в страховому бізнесі, зокрема: пошук і робота з клієнтами; можливості шахрайства у
страховому бізнесі; створення власної страхової компанії тощо.
Студенти під керівництвом викладачів беруть участь у виконанні студентських
науково-дослідних робіт. Такий комплексний підхід дозволяє формувати у студентів не
тільки теоретичні але й творчі, практичні навички застосування отриманих в процесі
навчання знань.
У 2018 році члени наукового товариства брали участь у 40 конкурсах наукових робіт
та грантових програмах для студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, у т. ч. 8
міжнародних, 24 всеукраїнських, 8 регіональних. Серед них: Міжнародний студентський
конкурс з інвестиційних досліджень 2018-2019 (CFA Institute Research Challenge (Київ
(Україна)- Цюрих (Швейцарія), Міжнародний конкурс з української мови імені Петра
Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка, Міжнародний
конкурс студентських науково-дослідних робіт
«What are we responsible for?»,
Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система:
історія, сучасність та перспективи розвитку», Міжнародний конкурс студентських
наукових робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей -3», Міжнародний
конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2019», Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за 24
напрямами, Всеукраїнський конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду
Віктора Пінчука, Всеукраїнському конкурсі «Молодий експерт України» на кращу
письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики», Всеукраїнський студентський
конкурс бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» (КНТЕУ), Всеукраїнський конкурс бізнес
проектів підприємницької діяльності, Міжвузівському конкурсі студентських наукових
робіт іноземними мовами, Міжвузівському конкурсі студентських науково-дослідних
робіт «Іnnovations and communication», ІТ – хакатоні - командне змагання студентів з
інформаційних технологій, Харьківський регіональний конкурс студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Регіональний турнір з фінансової
грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації, Міський
конкурс «Турнір економістів» (м. Харків), Міському конкурсі студентських проектів «Харків
– місто молодіжних ініціатив» та ін.
У травні 2018 році Університетом було проведено конкурс наукових робіт з проблем
розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва
імені
М.І.Долішнього, в якому взяли участь молоді вчені закладів, що входять до складу
навчально-наукового комплексу «Економосвіта» імені М.І.Долішнього.
За сукупністю конкурсів наукових робіт, в яких брали участь студенти і аспіранти
Університету, було здобуто 49 дипломів, з них: 1 – гран-прі, 21 диплом 1-го ступеня, 22 –
2-го та 5 дипломи 3-го ступеня. Понад 54% із загальної кількості робіт-переможців
припадає на наукові роботи студентів Харківського навчально-наукового інституту.
Серед основних здобутків за результатами участі студентів у міжнародних та
всеукраїнських конкурсах можна відзначити:
– 12 дипломів першого ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня за
різними номінаціями у Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт
«What are we responsible for?», організованому на базі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету;
– диплом ІІ ступеня Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»;
– 2 дипломи ІІ ступеня та 4 грамоти за результатами участі у Міжнародному
конкурсі студентських наукових робіт Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського;
– дипломом переможця на Всеукраїнський конкурс «Молодий експерт України» на
кращу письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики»;
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– гран-прі Всеукраїнського конкурсу бізнес проектів підприємницької діяльності;
– 2 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня, 2 дипломи за
перемогу в номінаціях на Міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт
іноземними мовами;
– 4 дипломи за І місце на Міжвузівському конкурсі студентських науково-дослідних
робіт «Іnnovations and communication»;
– 2, 3, 6, 10 місця у командному змаганні студентів з інформаційних технологій – ІТ
– хакатоні;
– 2 місце у Регіональний турнір з фінансової грамотності на кубок Голови
Харківської обласної державної адміністрації;
– 2 місце в Харьківському міському конкурсі «Турнір економістів»;
– 1 диплом переможця та грошова премія у Міському конкурсі студентських
проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив».
Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у
2017/2018 н.р. Університетською конкурсною комісією було рекомендовано 77 наукових
робіт (у 2016/2017 н. р. – 61 наукову роботу ) за 33 напрямами.
За підсумками проведеного в інститутах конкурсного відбору до Університетської
конкурсної комісії було подано 121 наукову роботу, що на 36% більше ніж у
попередньому році (у 2016/17 н. р. - 89 робіт) (табл. 5.2), у т.ч. 57 робіт (47%) –
Харківським навчально-науковим інститутом, 30 (25%) – Львівським, 17 (14%) –
Черкаським та 17 (14%) – Інститутом банківських технологій та бізнесу.
Таблиця 5.2 – Результати І туру Конкурсу, який проходив в ДВНЗ
«Університет банківської справи»
Інститут
Кількість
З них отримали призові місця:
поданих робіт
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
ХННІ
57
13
22
14
ЛННІ
30
10
10
8
ЧННІ
17
6
4
3
ІБТБ
17
4
8
3
Разом
121
33
44
28
За результатами І туру Конкурсу:
– дипломами І ступеня було відзначено 33 роботи (27% від загальної кількості
робіт, поданих на 2 етап І туру Конкурсу), з них: від Харківського інституту - 13 робіт
(39% від загальної кількості дипломів І ступеня та 23% від кількості поданих робіт
інститутом); від Львівського інституту - 10 робіт (30% від загальної кількості дипломів І
ступеня та 30% від кількості поданих робіт інститутом); від Черкаського інституту - 6
робіт (18% від загальної кількості дипломів І ступеня та 35% від кількості поданих робіт
інститутом); від Інституту банківських технологій та бізнесу – 4 роботи (12% від
загальної кількості дипломів І ступеня та 24% від кількості поданих робіт інститутом).
– дипломами ІІ ступеня відзначено 44 роботи (36% від загальної кількості робіт,
поданих на 2 етап І туру Конкурсу), з них: від Харківського інституту - 22 роботи (50%
від загальної кількості дипломів ІІ ступеня та 39% від кількості поданих робіт інститутом)
від Львівського інституту - 10 робіт (23% від загальної кількості дипломів ІІ ступеня та
30% від кількості поданих робіт інститутом); від Черкаського інституту та 4 роботи (9 %
від загальної кількості дипломів ІІ ступеня та 24% від кількості поданих робіт
інститутом); від Інституту банківських технологій та бізнесу – 8 робіт (18% від загальної
кількості дипломів ІІ ступеня та 47% від кількості поданих робіт інститутом);
– дипломами ІІІ ступеня відзначено 28 робіт (23% від загальної кількості робіт,
поданих на 2 етап І туру Конкурсу), з них: від Харківського інституту, 14 робіт (50% від
загальної кількості дипломів ІІІ ступеня та 25% від кількості поданих робіт інститутом);
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від Львівського інституту - 8 робіт (28,6% від загальної кількості дипломів ІІІ ступеня та
27% від кількості поданих робіт інститутом); від Черкаського інституту та 3 роботи
(10,7% від загальної кількості дипломів ІІІ ступеня та 18% від кількості поданих робіт
інститутом); від Інституту банківських технологій та бізнесу - 3 роботи (10,7% від
загальної кількості дипломів ІІІ ступеня та 18% від кількості поданих робіт інститутом).
За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н.р. (наказ
МОН від 31.07.2018 № 827), студенти Університету здобули 14 дипломів та 6 грамот, у
тому числі 1 наукова робота – диплом I ступеня, 8 наукових робіт – дипломи II ступеня та
5 наукових робіт – диплом III ступеня за такими напрямами «Управління персоналом та
економіка праці» (Федак К.В., ЛННІ ДВНЗ «УБС»); «Економічна кібернетика» (Козачук
В.С., Тимергазіна В. В., ЛННІ ДВНЗ «УБС»), «Банківська справа» (Чорний В. А., ІБТБ),
«Управління фінансово-економічною безпекою» (Сарбаш А. О., ХННІ ДВНЗ «УБС»),
«Управління у сфері економічної конкуренції» (Анішина Є. О., ХННІ ДВНЗ «УБС»;
Тимченко О. С., ХННІ ДВНЗ «УБС»), «Менеджмент інвестиційної та інноваційної
діяльності» (Ткачук М. О., Тяжкороб О.М., ХННІ ДВНЗ «УБС»), «Підприємництво»
(Пащенко Т. С., ХННІ ДВНЗ «УБС»; Гердт І. Ю., ХННІ ДВНЗ «УБС»; «Економіка та
управління у сфері торгівлі» (Литовченко А. О., ХННІ ДВНЗ «УБС»); «Автомобільний
транспорт» (Косенко Т. В., ХННІ ДВНЗ «УБС»; Ткаченко А. В., ХННІ ДВНЗ «УБС»);
«Міжнародні економічні відносини» (Галицька О. В., ІБТБ).
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.
Студенти Університету залучалися до участі у Конкурсі студентських відеоробіт з
фінансової грамотності, що проводився Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у
партнерстві з Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» в рамках
святкування Всесвітнього тижня грошей в Україні (Global Money Week - 2018), а також
брали участь у тренінгах, бліц-опитуваннях, майстер-класах, вікторинах, інтерактивних
іграх тощо.
Протягом 2018 року студентами під керівництвом науково-педагогічних працівників
Університету опубліковано 524 статей та тез доповідей, у т.ч. студентами Харківського
навчально-наукового інституту – 91 публікація (17,4% від загальної кількості),
Львівського інституту – 24 публікації (4,6% від загальної кількості), Черкаського
інституту – 266 публікацій (50,8% від загальної кількості), ІБТБ – 83 публікації (15,8%),
З метою поширення здобутків талановитої молоді Університетом банківської
справи, підвищення творчого та інтелектуального рівня студентів – економістів та
сприяння співпраці між науковими клубами у 2017 році було проведено 6 наукових та
науково-практичних заходів для студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, у
т.ч. 3 – міжнародних (табл. 5.3). Серед них: XVІIІ Міжнародна наукова конференція
«Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (ЛННІ ДНВЗ, м. Львів, 29 березня
2018 р.), VIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (ХННІ ДНВЗ «УБС», м.
Харків, квітень 2018 р.), VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих учених, приурочена до дня банківського працівника «Проблеми
забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та
економіки» (ІБТБ ДНВЗ «УБС», м. Київ, 01 червня 2018 р.), ХVIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (ЧННІ ДВНЗ «УБС», м. Черкаси,
19 квітня 2018 р.), Міжвузівська науково-практична конференція «Научные исследования:
инновационный подход к проблемам ІІІ тысячелетия» (ХННІ ДВНЗ «УБС»), Міжнародної
відео-конференції з інформаційної безпеки «Securitatea Informationala - 2018». . У даних
заходах взяли участь 530 студентів, аспірантів та молодих вчених Університету.
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Таблиця 5.3 – Проведені студентські наукові конференції на базі університету
Назва конференції
Статус
Загальна Кількість
Кількість
конференції
кількість учасників закордонних
(міжнародна, учасників від інших учасників,
всеукраїнська)
ВНЗ
країни
Наукові дослідження молоді з
Міжнародна
179
18
-/проблем європейської інтеграції
Научные исследования:
Міжвузівська
83
35
82/16
инновационный подход к
проблемам ІІІ тысячелетия
Проблеми розвитку фінансовоМіжнародна
245
83
42
кредитної системи
Польща
Білорусія
Росія
Фінансово-кредитна система
Всеукраїнська
110
16
України в умовах інтеграційних і
глобалізаційних процесів»
Проблеми забезпечення
Всеукраїнська
135
70
0
ефективного функціонування та
стабільного розвитку банківської
системи та економіки
604 студенти та молоді вчені Університету взяли участь у 85 наукових
конференціях, семінарах та форумах, що проводилися Університетом та іншими
закладами вищої освіти (у т.ч. 61 міжнародній (12 закордонних), серед них:
Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин) “Проблеми
розвитку малих відкритих економік” (27 квітня 2018 р., Житомирський державний
технологічний університет), ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція
«Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку» (20
квітня 2018 р., «Міжнародний науково-технічний університет»), 10th International
Scientific Conference of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics
(Польща), InformationTechnology for Practice 2018 (October 17-18, 2018, Чеська
Республіка), XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Научный
потенциал молодежи – будущему Беларуси» (м. Пінськ, 6 квітня 2018 р.), Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція «Облік, оподаткування і контроль: сучасний
стан та напрями розвитку» (м. Черкаси, 22 березня 2018 р.), ІІІ Міжнародна студентська
інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і
оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (м. Львів,
Національний лісотехнічний університет України, 22-23 березня 2018 р.), Міжнародна
науково-практична конференція ScinceMax II (м. Краматорськ, 30 березня 2018 р.),
Круглий стіл «Економічні детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств
України» (11 квітня 2018 р., м. Харків, ХНТУСГ), ІХ Всеукраїнська міжвузівська наукова
студентська конференція «Теоретичні економічні знання як фактор формування сучасного
економічного мислення (17 квітня 2018 р., м. Ірпінь: Університет державної фіскальної
служби України), Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки
наукової думки» (18 квітня 2018 р. / ГО «Європейська наукова платформа», м.
Тернопіль), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів»
(м. Черкаси, 19 квітня 2018 р. ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), ІІІ
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна система: вектори
розвиток» (м. Ужгород, 26 квітня 2018 р.), Міжнародна науково-практичнаконференция
«ScienceMax IІІ» (27 квітня 2018 р., м. Краматорськ), XV Міжнародна науково-практична
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інтернет – конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою
діяльністю» (м. Черкаси 15 травня 2018 р Черкас. держ. технол. ун-т.), Міжнародна
науково-практична конференція «Наука та освіта: ключові питання сучасності» (18 травня
2018 р., м. Чернігів, ГО «Європейська наукова платформа»), Всеукраїнська науковопрактична конференція «Фінансово-економічна система України в умовах сучасних
глобальних викликів» ( м. Київ, 23 травня 2018 р., Київський інститут банківської справи),
XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки:
теорія, методологія, практика» (23-24 травня 2018 р., м. Луцьк, Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки), Всеукраїнська науково-практична
інтернет- конференція «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та
аудиту» (24-25 травня 2018 р., Хмельницький, ХКТЕІ), Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційний розвиток: освіта та наука ХХІ століття» (19 червня 2018 р., м.
Київ), Міжнародна науково-практична конференція «Universum View» (м. Вінниця, 28
вересня 2018 р., ТОВ «Нілан-ЛТД»), Міжнародна науково-практична конференція
«Науковий прогрес та тенденції сучасної науки» (30 вересня 2018 р., м. Дніпро), ІІ
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток національних фінансовоекономічних систем в умовах глобальних викликів» (5 жовтня 2018 р., м. Київ, ТДВ
«Інститут обліку і фінансів»), Міжнародна науково-практична конференція «Universum
View 2» (м. Суми, 19 жовтня 2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція
«Новини науки та прикладні наукові розробки» (28 жовтня 2018 р., м. Львів, ГО
«Європейська наукова платформа»), Міжнародна науково-практична конференція
Universum Viem 4 (м. Полтава, 4 листопада 2018 р., ТОВ «Нілан-ЛТД»), XIІ Міжнародна
науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації
фінансових ринків» (9 листопада 2018 р., м. Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет
банківської справи»), Міжнародна науково-практична конференція Universum View 5 (м.
Полтава, 9 листопада 2018,. ТОВ «Нілан-ЛТД»), V Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку
економіки України : теорія, методологія, практика» (14 листопада 2018 р., Хмельницький
національний університет, м. Хмельницький), Міжнародна Інтернет-конференція
«Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного
зовнішнього середовища» (15 листопада 2018 р., м. Житомир), Міжнародна науковопрактична конференція «Universum View 6» ( м. Харків, 17 листопада 2018 р.),
Міжнародна науково-практична конференція «Науковий та інноваційний потенціал
сьогодення» (м. Ополе, 18 листопада, 2018 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:
виклики глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 19 листопада 2018 р., УжНУ),
ХХIV Міжнародна науково-практична конференція «Новини науки ХХІ століття»,
(м. Вінниця, 23 листопада 2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція
«Universum View 7. Economics and management» (24 листопада 2018 р., м. Полтава),
Міжнародна науково-практична конференція «Universum View 7: Pedagogical sciences» (24
листопада 2018 р. , м. Полтава), Всеукраїнська науково-практична конференція
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» (30 листопада 2018 р.,
Університету «КРОК»), XIII міжнародна науково-практична конференції «Економіка та
менеджмент у кризовий період» ( м. Краматорськ, 1 грудня 2017 року, Наукова ініціатива
«Універсум»), Міжнародна науково-практична конференція «Universum View 8».
Economics and management» (м. Київ, 1 грудня 2018 р.), Міжнародна науково-практична
конференція «Становленя механізму публічного управління розвитком сільських
територій як пріоритет державої політики децентралізації» (04 грудня 2018 р.,
Міжнародна науково-практична конференція «Підсумки розвитку наукової думки»
(5 грудня 2018 р., м. Івано-Франківськ, ГО «Європейська наукова платформа» ),
Всеукраїнська науково-практична конференція «Механізми економічного зростання і
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конкурентоспроможності національного господарства» (Київський економічний науковий
центр, м. Київ, 8 грудня 2018 р.) та ін.
Таблиця 5.4 – Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах і
програмах (конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах тощо)
Назва заходу, програми
Країна
Кількість
Результат участі
залучених
студентів
1
2
3
4
Конференції
Experience. Knowledge. Contemporary
Румунія
2
Публікація тез
доповідей
Імперативи розвитку громадянського
Грузія
1
Публікація тез
суспільства у забезпеченні національної
доповідей
конкурентоспроможності
Модернизация хозяйственного механизма Білорусь
9
Публікація тез
сквозь призму экономических, правовых,
доповідей
социальных и инженерных подходов
Scienceand Technology of the Present Time: Польща
1
Публікація тез
Priority Development Directions of Ukraine
доповідей
and Poland
Conferinţă internaţională (ediţia a XIV-a)
Молдова
1
Публікація тез
Securitatea informaţională 2018
доповідей
XII Міжнародна молодіжна науково- Республіка
7
Публікація тез
практична
конференція
«Научный Білорусь
потенциал
молодежи
–
будущему
Беларуси»,
Поліський
державний
університет (м. Пінськ, 6 квітня 2018 р.)
InformationTechnology for Practice 2018:
Чеська
Selected Papers of the XXI International
Республіка
Conference on Information Technology for
Practice 2018, October 17-18, 2018, Ostrava
10th International Scientific Conference of
Польша
the Faculty of Management of the Cracow
University of Economics
Освітні проекти
Програма академічного (семестрового)
Грузія
обміну
Програма академічного (семестрового)
Польща,
обміну
Познань
Програма академічного (семестрового)
Латвія
обміну
Освітня програма Erasmus+
Польща,
Краків

1

Публікація статті

3

Сертифікат учасника,
публікація тез
доповідей

1

Семестрове навчання

2

Семестрове навчання

1

Семестрове навчання

1

Навчання за програмою подвійних
дипломів

Польща

10

cеместрове навчання

Польща

8

Індивідуальний грант
на навчання в
Краківському
економічному
університеті
8 студентів
завершують навчання
у 2018 році
мовна практика
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Студенти Університету беруть активну участь у Всеукраїнських студентських
олімпіадах.
Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади від Університету були
рекомендовані 42 студенти, з яких 40 студентів змагалися за призові місця. У 2018 р. за
результатами участі у 2 турі Олімпіади (наказ МОН України від 13.08.2018 № 902)
студентами Університету банківської справи було здобуто 1 ІІ місце (зі спеціальності
«Економічна кібернетика» (Лопатинська О.Ю, ЛННІ ДВНЗ «УБС»), 3 ІІІ місця (з
дисципліни «Податкова система України» (Ігнатенко О.О., ІБТБ ДВНЗ «УБС»), зі
спеціальностей «Менеджмент» (Старинська М.Ю., ХННІ ДВНЗ «УБС», «Фінанси і
кредит» (Тимченко О.С., ІБТБ ДВНЗ «УБС»).
Команда студентів Харківського навчально-наукового інституту увійшла до числа
переможців ІІ туру та взяла участь у фіналі Всеукраїнської олімпіади з програмування
ACM-ICPC.
Кращі студенти, які отримали призові місця за результатами конкурсів та олімпіад,
мають можливість претендувати на отримання іменних стипендій; беруть участь у
програмах академічного обміну ERASMUS+, проходженні практики в банках республіки
Польща; стажуваннях та конференціях за кордоном в вищих навчальних закладахпартнерах. Студенти, які беруть участь у наукових дослідженнях, мають першочергове
право на відшкодування витрат у разі поїздки на наукові заходи в межах України та за
кордоном. Крім того, вони мають право на отримання додаткових балів із дисциплін, за
якими здійснюються наукові дослідження.
З метою активізації наукових досліджень студентів створена система відбору
обдарованої молоді, яка дозволяє відстежувати науковий розвиток кожного талановитого
студента та надавати можливість продовжувати наукові дослідження шляхом навчання в
аспірантурі ДВНЗ «Університет банківської справи». Ці студенти отримують рекомендації
від кафедр для вступу в аспірантуру за рахунок держбюджету.
За результатами наукової роботи студенти отримують нагороди Університету
(Омеляненко Д.О. – грамота «Кращий студент-науковець 2018 року»), Харківської
обласної державної адміністрації (Лозовий С.В. – почесна грамота за участь у районному
етапі конкурсу «Молода людина року -2018», диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ
регіональному турнірі з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної
державної адміністрації).
У звітному році за досягнення у навчальній та науковій роботі студенти
Університету банківської справи отримували такі стипендії: академічні стипендії
Президента України – 2 стипендії, Верховної Ради – 1 стипендія, Кабінету Міністрів
України – 1 стипендія, імені М.С. Грушевського – 1 стипендія, імені Вадима Гетьмана – 1,
стипендія, імені Бориса Мартоса – 1 стипендія, імені Христофора Барановського – 1,
Львівська обласна іменна премія імені В’ячеслава Чорновола – 2, Львівська обласна
премія облдержадміністрації та обласної ради – 2, стипендія Харківського міського
голови «Обдарованість» для дітей та молоді – 1, іменні стипендії АТ «Укрсиббанк» – 19,
іменні стипендії АТ «Банк «Грант» – 4, соціальна стипендія Верховної Ради України – 1.
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VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
Наукова та науково-дослідна діяльність в Університеті банківської справи
забезпечується науково-дослідною частиною та навчально-науковими інститутами
(кафедрами).
Централізованим структурним підрозділом із забезпечення наукової та науководослідної діяльності в ДВНЗ «Університет банківської справи» є науково-дослідна
частина (далі – НДЧ). Її метою, відповідно до «Положення про науково-дослідну
частину», є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-дослідної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки
України.
Одним із завдань НДЧ є залучення держбюджетного фінансування за рахунок
коштів загального фонду для виконання фундаментальних досліджень, державного
замовлення на виконання науково-дослідних робіт, грантового фінансування наукових та
науково-дослідних проектів за рахунок коштів міжнародних та вітчизняних фондів та
організацій, реалізація науково-технічної продукції та надання платних послуг у сфері
наукової та науково-дослідної діяльності відповідно до затвердженого переліку.
У 2018 році організаційна структура Університету банківської справи передбачала 3
наукові підрозділи у складі науково-організаційної частини – Сектор забезпечення
виконання досліджень держбюджетної та госпдоговірної тематики, у складі якого
функціонує експериментальна науково-дослідна лабораторія, Сектор супроводу, обліку та
трансферу результатів НДР та Сектор з науково-організаційної та аналітичної роботи.
Сектор супроводу, обліку та трансферу результатів НДР науково-дослідної частини
формує пропозиції наукових досліджень та розробок, які можуть бути цікавими
потенційним замовникам наукової продукції.
У 2018 році науково-дослідною частиною забезпечувалося виконання проміжних
етапів фундаментального дослідження за темою «Теорія та методологія
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (реєстраційний номер
0117U002441) та прикладного дослідження за темою «Моделювання фінансової
стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації»,
результати яких подано у розділі 2.
Навчально-науковими інститутами Університету та співробітниками НДЧ у 2018 р.
підготовлені науково-технічні звіти за результатами виконання 22 науково-дослідних
робіт, включених до Зведеного тематичного плану (табл. 6.1), з яких 7 – фундаментальних
(з них 5 перехідні) та 9 – перехідних прикладного спрямування, 6 – госпдоговірної
тематики на підставі укладених угод із замовниками (з них 3 – перехідних). Із загальної
кількості науково-дослідних робіт 9 тем (40,9% від загальної кількості) виконувалося у
Львівському навчально-науковому інституті, 4 (18,2%) – у Черкаському у навчальнонауковому інституті, 5 (22,7%) – в Інституті банківських технологій і бізнесу, 2 (9,1%) – у
Харківському інституті. 30 науково-педагогічні працівники взяли участь у виконанні
фундаментального дослідження з держбюджетної тематики «Теорія та методологія
трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни».
Загальний обсяг надходжень за господарськими договорами на виконання науководослідних робіт за 2018 рік становив 432,3 тис. грн. тис. грн., що на 36,4,7% (або 115,3тис.
грн.) більше ніж у 2017 році.
Надходження за господарським договорами на виконання науково-дослідних робіт
становили 38,1% доходів за спеціальним фондом.
Університет зберіг позитивну динаміку спеціального фонду і продовжив
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 1135,7 тис. грн. (на 74,8%).
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Таблиця 6.1 – Кількість науково-дослідних робіт, які виконуються в навчальнонаукових інститутах Університету банківської справи, одн.
Категорії робіт
1. Фундаментальні
за напрямами наукових шкіл:
– Банківництво в системі сталого економічного
розвитку
– Фінансово-кредитне забезпечення
інвестиційно- інноваційної моделі економіки
– Обліково-аналітичне і контрольне
забезпечення менеджменту суб’єктів
господарювання

У т.ч.:
Разом ЛННІ ХННІ ЧННІ ІБТБ
7
2
1
3

1

2
1

1

1

1
1
1

1

– Індустрія фінансових послуг
– Економічний розвиток в умовах глобалізації
2. Прикладні
за напрямами наукових шкіл:
– Банківництво в системі сталого економічного
розвитку
– Фінансово-кредитне забезпечення
інвестиційно-інноваційної моделі економіки
– Наукові засади руху фінансових потоків
економічних агентів
– Обліково-аналітичне і контрольне
забезпечення менеджменту суб’єктів
господарювання
– Соціально-економічний розвиток в умовах

1
2
9

глобалізації
– Інтелектуалізація інформаційних систем і
підтримка прийняття рішень в економіці і
освіті
3. Госпдоговірні
Разом:

2

2

1
6
22

1

1
4

1
2

3

0

0

2
5

1
2

3

3
1

НДЧ

1
2

2
0

3
9

2

4

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.
Показник ефективності використання коштів державного бюджету Університетом у
2018 році становив 0,63, тобто на 1 гривню витрат профінансованих за рахунок загального
фонду державного бюджету припадало 63,5 коп. надходжень за спеціальним фондом у
сфері наукової та науково-дослідної діяльності.
Науковими та науково-педагогічними працівниками навчально-наукових інститутів
Університету у 2018 році опубліковано 870 наукових праці, що містять результати
проведених досліджень, у. т.ч. 23 монографій, 14 навчальних посібників, 368 статей (у
т.ч.: у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз – 132, в інших
виданнях – 236, з них закордонних – 53, у вітчизняних фахових виданнях –175, в інших
виданнях України – 67), 465 тез доповідей, з яких 368 – на міжнародних конференціях
(табл. 6.2).
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Таблиця 6.2 – Наукові публікації Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» у 2018 році*
Тип публікації
В
В
У т.ч. у розрізі навчальноцілому
цілому
наукових інститутів
у 2017 р. у 2018 р. ЛННІ ЧННІ ХННІ ІБТБ
Монографії
39
23
2
1
15
5
Наукові та науково-практичні
1
видання
Підручники
4
Навчальні посібники
12
14
4
2
5
3
Наукові статті
539
368
108
55
149
56
У т.ч.: у виданнях, які включені до
238
132
5
40
33
21
міжнародних наукометричних баз
в інших закордонних виданнях
у фахових виданнях України (крім
включених до міжнародних науко
метричних баз)
в інших виданнях України
Тези доповідей
У
т.ч.:
на
міжнародних
конференціях
на вітчизняних конференціях
Разом

57
178

53
175

33
60

4
3

8
59

8
53

66
508
398

67
465
368

8
83
75

8
157
121

49
186
147

2
39
25

110
1103

97
870

8
197

36
215

39
355

14
103

Порівняно з попереднім роком публікаційна активність науково-педагогічних
працівників Університету у 2018 р. знизилася на 21,1%. Це відбулося за рахунок
скорочення кількості опублікованих монографій (з 39 до 23 одиниць, або на 41,0%),
наукових статей (з 539 до 368 одиниць, або на 31,7%), тез доповідей (з 508 до 465
одиниць, або 8,5%).
Зменшення кількості опублікованих наукових статей відбулося переважно за
рахунок скорочення публікацій у наукових фахових виданнях. що включені до
міжнародних науковометричних баз. Кількість таких статей скоротилася у 2018 році
порівняно з попереднім на 44,5% та склала 132 публікації. Це пов’язано із зміною підходів
вчених до вибору видань на користь таких, що включені до провідних науково метричних
баз Scohus та WoS, які мають посилену процедуру рецензування.
У розрізі навчально-наукових інститутів Університету скорочення опублікованих
наукових праць становило: Інститут банківських технологій та бізнесу – 62 публікації або
37,6%, Львівський інститут – 110 публікацій або 35,8%, Черкаський інститут – 25
публікацій або 10,4%, Харківський інститут – 36 публікацій або 9,2%.
Із загальної кількості наукових публікацій Університету банківської справи 22,6%
було забезпечено працівниками Львівського навчально-наукового інституту, 40,8% –
Харківського, 24,7% – Черкаського та 11,8% – Інституту банківських технологій та
бізнесу (рис. 6.2).
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Рис. 6.2 – Структура кількості публікацій науково-педагогічних працівників
Університету банківської справи за 2017 та 2018 роки у розрізі навчально-наукових
інститутів
Один з пріоритетних напрямів діяльності науково-дослідної частини спрямований на
підвищення публікаційної активності науковців університету на міжнародному рівні у
виданнях, які індексуються БД Scopus (http://www.scopus.com/). Обліковий запис
Університету в базі даних Scopus: «Banking University, Kyiv», ID: 60106570.
Станом на кінець 2018 року у міжнародній наукометричній базі Scopus розміщено 63
наукові публікації 44 вчених Університету, з яких 28,4% є публікаціями з економіки,
економетрії та фінансів, 20,6% – у галузі комп’ютерних наук, 14,7% – з інженерії, 9,8% – у
галузі суспільних наук, 8,8% – з математичних наук (рис. 6.3).
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Рис. 6.3 – Структура публікацій Університету банківської справи, включених до
наукометричної бази Scopus, у розрізі галузей знань, станом на кінець 2018 року
У зв’язку із кадровими змінами за результатами 2018 року кількість публікацій,
розміщених у міжнародній наукометричній базі Scopus, не змінилася, проте покращилися
показники цитованості. Нажаль, було втрачено 14 публікацій, включених до
науковометричної бази Scopus, з числа тих, які відносилися до облікового запису
Університету банківської справи до 2018 року, але були вилучені з нього у результаті
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переходу науково-педагогічних працівників Університету до інших навчальних закладів
України.
У 2018 році науково-педагогічними працівниками Університету було опубліковано
10 наукових публікацій, що були включені до міжнародної наукометричної бази Scopus
станом на кінець року (рис. 6.4).
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Рис. 6.4 – Кількість публікацій Університету банківської справи, включених до
наукометричної бази Scopus, у розрізі років виходу видань за 2008-2018 рр.
Загальна кількість цитувань публікацій вчених Університету, включених до БД
Scopus, станом на кінець 2018 року становить 127((43 цитування станом на кінець 2017
року). При цьому, в 2018 році публікації вчених Університету були процитовані в БД
Scopus 88 разів, що майже у 6 разів більше, ніж у попередньому році (рис. 6.5). Стрімке
зростання цитованості публікацій Університету банківської справи призвело до
збільшення індексу Гірша за підсумками 2018 року у 2 рази. Станом на кінець 2018 року
індекс Гірша Університету у Scopus дорівнює 6.
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Рис. 6.5 – Кількість цитувань публікацій Університету банківської справи в
наукометричній базі Scopus у 2014-2018 рр.
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Порівняно з попереднім роком Університет покращив свої позиції у рейтингу
закладів вищої освіти України за показниками даних Scopus, піднявшись на 1 сходинку та
посівши 125 місце серед 163 закладів.
Сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених Університету у Web of Science
Core Collection (профіль організації «Banking University») станом на кінець 2018 року
дорівнює 4 (кількість публікацій – 162 (на 75 більше, ніж у 2017 році), кількість цитувань
– 57 (на 38 цитувань більше, ніж у 2018 році).
Створено та забезпечується постійна актуалізація бібліометричних профілів
Університету, його наукових підрозділів, наукових видань та науковців в системі
«Бібліометрика української науки» з метою забезпечення їх представлення у відповідних
рейтингах навчальних закладів (зокрема, Webometrics) і наукових колективів та обліку
публікаційної активності і рівня цитованості наукових праць.
Станом на початок 2019 року Університет посилив рейтингову позицію Ranking
Web of Universities – всесвітньому Інтернет-рейтингу WEBOMETRICS, посівши 101 місце
серед закладів освіти України, що на 11 сходинок вище, ніж у липні 2018 року.
Починаючи з 2014 року Університет банківської справи стабільно входить до 100
кращих вищих навчальних закладів у рейтингу «ТОР200 Україна», а з 2016 році – до топ50 кращих університетів України. Університет банківської справи за підсумками
2017/2018 н.р. займає 30 місце в рейтингу вищих навчальних закладів «ТОР-200 Україна»,
що на 7 позицій вище, ніж у попередньому.
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики» включено до ESCI-колекції, що є складовою Core Collection наукометричної
бази Web of Science. Він посідає 122 позицію у рейтингу наукових видань в системі
«Бібліометрика української науки» (індекс Хірша дорівнює 11). Електронний
міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» займає 102 позицію
(індекс Хірша становить 12).
З метою координації здійснюваної в Університеті науково-дослідної, науковометодичної, експериментальної і інноваційної діяльності науково-дослідною частиною
постійно проводиться робота з планування, організації і контролю своєчасного та якісного
виконання науково-дослідних робіт, забезпечення державної реєстрації виконуваних
досліджень, своєчасності та достовірності звітності з НДР. У 2018 році співробітниками
НДЧ:
– здійснено документальний супровід всіх науково-дослідних робіт, що
виконувались в Університеті;
– забезпечено участь Університету у 4 конкурсних відборах МОН України та
Державного фонду фундаментальних досліджень України на отримання грантового
фінансування наукових досліджень та розробок;
– проведено внутрішній аудит науково-дослідних робіт на предмет якості отриманих
наукових результатів, їх новизни та відповідності вимогам установчих документів і
правил оформлення, за підсумками якого виявлені та усунені окремі недоліки та
зауваження;
– сформовано та узгоджено пакет документів 6 науково-дослідних робіт за
госпдоговірною тематикою, 2 комплекти документації для участі у тендерних торгах на
виконання науково-дослідних робіт, та 2 проекти наукових досліджень для часті у
конкурсному відборі МОН України на отримання фінансування за рахунок загального
фонду державного бюджету;
– укладено 52 цивільно-правових договорів на виконання науково-дослідних робіт та
здійснено документарний супровід їх виконання сторонами.
Навчально-науковими інститутами Університету банківської справи та сектором
науково-організаційної та аналітичної роботи НДЧ у 2018 році забезпечено проведення 13
наукових заходів, у т.ч. 9 міжнародних науково-практичних конференцій, 3 –
всеукраїнських, 1 Міжвузівської, 3 круглих столів, 2 засідання філософського товариства,
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зокрема: V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики» (16 березня 2018 р., ХННІ ДВНЗ «УБС»), Всеукраїнська
науково-практична конференція Черкаського навчально-наукового інституту «Облік,
оподаткування і контроль: сучасний стан та напрями розвитку» (22 квітня 2018 р., ЧННІ
ДВНЗ «УБС»), XVIII Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та
студентів “Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи” (29 березня 2018 р., ЛННІ
ДВНЗ «УБС»), Треті наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка Мар’яна
Долішнього (18.05.2018 р., ЛННІ ДВНЗ «УБС»), Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем
європейської інтеграції» (3 квітня 2018 р., ХННІ ДВНЗ «УБС»), Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (19 квітня 2018 р., ЧННІ ДВНЗ «УБС»),
XІ Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової цивілізації:
людина у світі грошей» (17 травня 2018 р., ЛННІ ДВНЗ «УБС»), ХIІІ Міжнародна
науково-практична конференція “Інтеграція України у європейський та світовий
фінансовий простір” (18 травня 2018 р., ЛННІ ДВНЗ «УБС»), Міжнародний форум з
безпеки (INFOS-2018) (24 - 27 травня 2018 р., ХННІ ДВНЗ «УБС»), XI Міжнародна
наукова конференція «Dependable systems, services and technologies – DeSSerT 2018»
(Гарантоздатні системи, сервіси та технології) (24 - 27 травня 2018 р., ІБТБ ДВНЗ «УБС»),
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих
учених, приурочена до дня банківського працівника «Проблеми забезпечення ефективного
функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки» (1 червня
2018 р., ІБТБ ДВНЗ «УБС»), Засідання круглого столу Українського філософськоекономічного наукового товариства (24 жовтня 2018 р., ДВНЗ «УБС»), Міжнародна
науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації
фінансових ринків» (26 жовтня 2018 р., ЧННІ ДВНЗ «УБС»).
Упродовж 2018 року проведено 8засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 зі
спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, на яких здійснено прийняття до розгляду
та захист:
– 1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
– 1 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Упродовж 2018 року в Державному вищому навчальному закладі «Університет
банківської справи» було проведено 12 засідань міжкафедрального наукового семінару, на
яких:
– здійснено попередню експертизу 11 дисертаційних робіт, представлених до
захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 за спеціальністю 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит, з них 9 – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та
2 – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
– розглянуто рукописи 4 монографій щодо рекомендації їх до видання;
– розглянуто наукові доповіді 4 вступників до докторантури з обґрунтуванням тем
дисертаційних робіт;
– заслухано наукові доповіді 9 докторантів за тематикою виконання дисертаційних
робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
– заслухано звіти за результатами виконання науково-дослідних робіт в Університеті
у 2018 р.
До участі у роботі з замовниками залучається керівний склад Університету та
навчально-наукових інститутів, у тому числі:
– проводилась наукова робота студентів та викладачів в межах діяльності навчальнонаукового центру на базі ПАТ «Мегабанк».
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– реалізовувалась практика виконання студентами дипломних робіт на замовлення
роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві (Науково-дослідний центр
індустріальних роблем розвитку НАН України, Харківська обласна дирекція «Райффайзен
Банк Аваль»; ПАТ «Мегабанк»; ПАТ САН ІнБев Україна, ПАТ «Укргазбанк»), у т.ч. на
іноземній мові (англійська).
На базі Харківського інституту ДВНЗ «Університету банківської справи» у
2018 р. відкрито навчально-тренувальний комплекс «FinTech» з підвищення рівня
фінансової грамотності. НТК «FinTech» спрямований на розвиток фінансової грамотності
для різних верств населення Харківщини за участю працівників банківських установ,
провідних викладачів-науковців та кращих студентів інституту. Так, в комплексі
«FinTech» громадяни поважного віку зможуть отримати інформацію як користуватись
банкоматом, як оформити пенсійну картку, що таке Pos terminal. Школярі шкіл м.
Харкова та області мають можливість прийняти участь в інтерактивній грі «Азбука
фінансових знань», «Інвестор». За круглим столом та за участю у ділових іграх можна
визначити проблеми та перспективи розвитку сучасного банківництва. Крім того, в
структурі Навчально-тренувального комплексу «FinTech» функціонує віртуальний банк
«ІНТЕЛБАНК», який має оснащення і організаційну структуру, що відповідають
стандартам реального банку. Відповідно, тут ви зможете отримати комплексне
обслуговування, як фізична особа: відкрити поточний рахунок, пластикову карту,
оформити депозит, підписати кредитну угоду; та, відповідно, як юридична особа:
розрахункове обслуговування, програми кредитування юридичних осіб депозитарна
діяльність. Для надання та реалізації різноманітних послуг «ІНТЕЛБАНК» використовує
такі апаратні пристрої, як програмно-техничний комплекс самообслуговування (ПТКС),
POS-термінали, банкомат. У касі «ІНТЕЛБАНКА» представлені спеціалізовані пристрої
для перевірки справжності банкнот на придатність до використання та девайси для
переліку їх. Окремим напрямом діяльності Навчально-тренувального комплексу
«FinTech» є розвиток мобільного та WEB-банкінгу, який дозволяє клієнтам «банку» та
відвідувачам користуватися банківськими послугами у будь-якій точці світу, під’єднаної
до мережі Інтернет.
Продовжено започатковане у 2017 р. використання веб-ресурсу «E-learning для
банкирів» (результат виконання ініціативного дослідницького педагогічного проекту під
керівництвом к.е.н., доцента Сословського В.Г.) для підготовки працівників фінансовокредитних установ. Весь пакет наукових розробок, який пропонується потенційним
замовникам, містить спеціалізовані програмні продукти з виконання операцій,
призначених для аналізу банківської діяльності та проведення фінансово-економічних
розрахунків, знаходиться на сайті Університету. Завдяки використанню технологій
дистанційної освіти до навчання за освітньо-професійною програмою "Фінанси,
банківська справа та страхування" на освітньому рівні «магістр» було залучено близько 30
осіб, практичних працівників банківських установ.
Університет забезпечує представлення результатів наукових досліджень і розробок
на наукових форумах, виставках та інших заходах для популяризації здобутків в
вітчизняних та світових наукових колах. У 2018 році Університет взяв участь у
Міжнародному форумі видавців (м. Львів). За результатами участі в даному заході
монографія «Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки:
теорія, методологія та моделювання», підготовлена авторським колективом
держбюджетної НДР «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому
секторі країни» під керівництвом Барановського О.І. , нагороджена спеціальною
відзнакою президента ГО «Форум видавців» Олександри Коваль.
Університет банківської справи отримав диплом за найкращу дистанційну програму
підготовки професійних банкірів під час проведення урочистої церемонії щорічного
всеукраїнського конкурсу «БАНК РОКУ – 2018» за версією Міжнародного фінансового
клубу «БАНКИРЪ» , що відбулася 10 жовтня 2018 р. у Києві.
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VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
ДВНЗ «Університет банківської справи» системно підходить до питання інтеграції
до європейського та світового науково-освітянського товариства, що підтверджується
поступовим розвитком міжнародного співробітництва з відомими зарубіжними
університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й установами.
Міжнародна робота ДВНЗ «Університет банківської справи» спрямована на
розширення міжнародного співробітництва з метою вивчення і більш ефективного
використання зарубіжного досвіду викладання і навчання та проведення наукових
досліджень, оптимізації організації спільних проектів з іноземними партнерами. При
цьому Університет спрямовував зусилля на участь в діяльності міжнародних організацій,
розвиток співпраці з іноземними вищими навчальними закладами, банківськими та
фінансово-кредитними установами. Важливими напрямами міжнародної роботи
є
залучення науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів до участі в
міжнародних грантових програмах, академічних обмінах, навчанні в іноземних
університетах за програмою «подвійного» диплому, пошук іноземних громадян для
вступу до Університету.
Університет підтримує контакти з 57 вищими навчальними закладами і 5
банківськими та іншими фінансово-кредитними установами з 32 країн світу: Польщі,
Німеччині, Іспанії, Литви, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Іспанії, Латвії, Чехії,
Греції, Грузії, Швейцарії, тощо. Університет є членом Європейської асоціації
університетів (м. Брюссель, Бельгія); Міжнародної асоціації університетів (м. Париж,
Франція); Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); Міжнародної асоціації з
фінансової освіти дітей та молоді (м. Амстердам, Нідерланди); Міжнародної програми
соціальної і фінансової освіти дітей «Афлатун»; Мережі університетів Чорноморського
регіону (м. Констанца, Румунія); Міжнародної організації університетів (м. Барселона,
Іспанія).
Дані щодо спрямованості наукового співробітництва ДВНЗ «Університет банківської
справи» з зарубіжними партнерами у 2018 році наведено у таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 – Дані щодо тематики наукового співробітництва з зарубіжними
партнерами Державного вищого навчального закладу «Університет банківської
справи» у 2018 році
Країна
Установа Тема
Документ, в
Практичні
партнер (за
партнер
співробітництва
рамках якого
результати від
алфавітом)
здійснюється
співробітництва
співробітництво,
термін його дії
Білорусь
Поліський
Академічне
Безстрокова
Обмін науковцями,
державний
партнерство
партнерська
студентами,
університет
угода
аспірантами,
проведення
досліджень та
академічних
зустрічей, обмін
інформацією та
матеріалами
Великобрит
Асоціація
Надання доступу
Договір від
Реєстрація членства
анія
присяжних
до професійних
11.11.2015р., з
в АССА,
бухгалтерів
стандартів та
подальшою
участь науково(АССА)
підтримка під час
пролонгацією
педагогічних
професійної
працівників у
діяльності в
семінарах-тренінгах
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галузі обліку,
бізнесу та
фінансів
Академічна
співпраця

Казахстан

Алматинська
академія
економіки
та
статистики

Договір про
наукову
співпрацю до 31
грудня 2017 р.
від 25 червня
2015 р.

Латвія

Латвійський
Університет
(м. Рига)

Академічна
співпраця

Erasmus+ КА107

Литва

Університет
Миколаса
Ромеріса

Академічна
співпраця

1. Договір про
співпрацю від
16.11.2017

щодо новітніх
розробок та
застосування МСФЗ
Наукове
співробітництво
з
метою ефективного
сприяння розвитку
освіти
і
науки,
підготовки
висококваліфікован
их
спеціалістів,
підвищення
кваліфікації
професорськовикладацького
складу,
співробітників
Обмін науковцями,
студентами,
аспірантами,
проведення
досліджень та
академічних
зустрічей, обмін
інформацією та
матеріалами
Навчання за
програмою
«подвійного
диплому»,
магістратура

2. Договір про
співпрацю від
31.10.2017

Співпраця у
науковій та освітній
сферах

Erasmus+ КА107

Обмін науковцями,
студентами,
аспірантами,
проведення
досліджень та
академічних
зустрічей, обмін
інформацією та
матеріалами
Грантовий проект
«Фінансова
грамотність в
Україні» для 2-х, 3х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х,
8-х класів
загальноосвітніх
шкіл»
Участь у

Литовський
бізнес
університет
прикладних
наук
(м. Клайпеда)

Академічна
співпраця

Нідерланди

Міжнародна
організація
фінансової
освіти Aflatoon
(м. Амстердам,
Нідерланди))

Німеччина

Університет

Впровадження
Безстрокова
фінансової
партнерська
грамотності
у
угода
навчальновиховний процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів України
Академічна
Безстрокова
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Польща

прикладних
наук
Федерального
банку
Німеччини
(м. Гахенбург)
Університет
Гальбронну

співпраця

партнерська
угода

міжнародному
тижні «Діяльність
центральних банків»

Академічна
співпраця

Краківський
економічний
університет
(CUE)

Академічна
співпраця

Договір
про
співпрацю
від
17.07.2017
Угода про
співробітництво
№6,
2015-2020 рр.

Познанський
університет
економіки

Академічна
співпраця

Договір про
співпрацю від
31.05.2017

Варшавська
школа
менеджменту,
Школа
післядипломної
освіти
Університет
економіки
в
Катовіце
Університет
ВСБ у Торуні

Академічна
співпраця

Договір про
співпрацю від
27.10.2017

Співпраця у
науковій та освітній
сферах
Обмін науковцями,
студентами,
аспірантами,
проведення
досліджень та
академічних
зустрічей, обмін
інформацією та
матеріалами
Обмін студентами,
співпраця у
науковій та освітній
сферах
Співпраця
у
науковій та освітній
сферах

Академічна
співпраця

Вроцлавський
економічний
університет

Академічна
співпраця

Договір про
співпрацю від
27.07.2017
Договір про
співпрацю від
14.06.2017
Договір про
співпрацію від
26.04.2011

PKO
Polski
Люблін)

Академічна
співпраця

Bank Академічна
(м. співпраця

Безстрокова
партнерська
угода

Співпраця
у
науковій та освітній
сферах
Співпраця
у
науковій та освітній
сферах
Обмін науковцями,
студентами,
аспірантами,
проведення
досліджень
та
академічних
зустрічей,
обмін
інформацією
та
матеріалами
Проходження
практики
групою
студентів
у
Регіональному
відділенні
банку
PKO BP

З 2017 р. в Університеті відкрито регіональний контактний пункт програми
Horizon 2020 за тематичним напрямом “Інформаційні та комунікаційні технології
(Information and Communication Technologies (ICT)».
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У 2018 році Університет банківської справи став організатором 9 міжнародних
наукових та науково-практичних конференцій:
 V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики» (16 березня 2018 р., ХННІ ДВНЗ «УБС»);
 XVIII Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та
студентів “Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи” (29 березня 2018 р., ЛННІ
ДВНЗ «УБС»);
 Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (3 квітня 2018 р., ХННІ
ДВНЗ «УБС»);
 V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики» (16 березня 2018 р., ХННІ ДВНЗ «УБС»);
 XІ Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової
цивілізації: людина у світі грошей» (17 травня 2018 р., ЛННІ ДВНЗ «УБС»);
 ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція України у
європейський та світовий фінансовий простір” (18 травня 2018 р., ЛННІ ДВНЗ «УБС»);
 XI Міжнародна наукова конференція «Dependable systems, services and
technologies – DeSSerT 2018» (Гарантоздатні системи, сервіси та технології) (24 - 27
травня 2018 р., ІБТБ ДВНЗ «УБС»)
 Міжнародний форум з безпеки (INFOS-2018) (24 - 27 травня 2018 р., ХННІ
ДВНЗ «УБС»);
 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем
світу в умовах глобалізації фінансових ринків» (26 жовтня 2018 р., ЧННІ ДВНЗ «УБС»).
На підготовчих курсах в Університеті проходять навчання іноземні студенти з
Конго, Марокко, Нігерії, Шрі-Ланки, Китаю.
У рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного» диплому УБС
співпрацює з Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія) за програмою
«Інформаційні науки в бізнесі та маркетингу», Вищою школою економіки і менеджменту
– Університетом прикладних наук (м. Ессен, ФРН) за програмою «Бізнесадміністрування», Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія) за програмою
«Міжнародні фінанси», Краківським економічним університетом (Польща) за програмами
«Фінанси та облік» та «Менеджмент», Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс,
Литва) за програмою «Фінансові ринки» та Швейцарською школою бізнесу (м. Монтре,
Швейцарія) за програмою «Бізнес-адміністрування».
Спільно з Краківським економічним університетом, Вроцлавським економічним
університетом, Литовським бізнес університетом прикладних наук та Латвійським
університетом реалізуються програми обміну студентів на семестрове навчання, а також
обмін науково-педагогічними працівниками та адміністративним персоналом з метою
вивчення досвіду та підвищення кваліфікації.
Студенти та аспіранти Університету мають можливість проходити практику в
Національному банку Польщі (м. Варшава, Польща), в Регіональному відділенні банку
PKO BP SA (м. Люблін, Польща) . Крім цього, студенти та аспіранти Університету беруть
участь у Міжнародному тижні у Вищій школі – Університеті прикладних наук Німецького
Федерального банку (м. Гахенбург, ФРН).
З метою вивчення зарубіжного досвіду Університет запрошує іноземних фахівців
для читання лекцій аспірантам та студентам (Левітт Інститут розвитку демократії - США),
проведення семінарів з підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників.
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VIІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення
наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики
та баз даних провідних наукових видавництв світу,
про патентно-ліцензійну діяльність
Одним із основних напрямів діяльності наукової бібліотеки у звітному періоді було
інформаційне забезпечення наукової діяльності Університету, якісне та оперативне
бібліотечно-бібліографічне обслуговування із застосуванням як традиційних, так і
інноваційних форм роботи.
Основні бібліотечні фонди Університету становлять 243953 примірників, у тому
числі наукової літератури – 14295 примірників (табл. 8.1).
Таблиця 8.1 – Основні бібліотечні фонди Університету станом на кінець 2018 року
Підрозділ

Кількість
(примірників)

в т.ч. наукової
(примірників)

частка наукової
літератури

ЛННІ ДВНЗ УБС

92744

6048

6,52 %

ЧННІ ДВНЗ УБС

57225

3925

6,86 %

ХННІ ДВНЗ УБС

76845

2260

2,94 %

ДВНЗ УБС (КИЇВ)

17139

2062

12,03 %

Разом:

243953

14295

5,86 %

Колекція наукових видань включає 96 рукописів дисертацій та 185 авторефератів
дисертацій на здобуття наукового ступеня.
Одним із елементів інформаційного забезпечення наукової діяльності Університету є
підбірка фахових журналів та періодичних видань у паперовому виді: 78 передплачених
журналів та періодичних видань, у тому числі 59 фахових.
В умовах обмеженого фінансування ефективним напрямком діяльності все більше
стає використання технологій моніторингу інформаційного простору Інтернет з метою
доступу до безкоштовних наукових інформаційних ресурсів фахового спрямування та
отримання електронних копій документів для використання переважно в Інтранет мережі.
Активно використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, за
допомогою яких організовано та здійснюється:
– повнотекстовий доступ до понад 116 фахових видань в електронному виді (табл.
8.2);
– ліцензійний on-line доступ до 5 фахових видань;
– ліцензійний доступ до повнотекстової правової системи "ЛІГА: ЗАКОН";
– доступ до електронної повнотекстової бази даних книг видавництва ЦУЛ.
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.
Відновлено роботу Інституційного репозитарію ДВНЗ "Університет банківської
справи" (eUBIR) з відкритим доступом до цифрового архіву з повнотекстовими
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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 1300 документів.
Основними видами послуг бібліотечно-бібліографічного та інформаційного
обслуговування були:
– визначення кодів УДК для наукових видань та статей викладачів, студентів та
аспірантів;
– складання тематичних бібліографічних покажчиків;
– укладання інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт кафедр та
інформаційно-бібліотечних списків;
– підбір фахової літератури, журналів та інших інформаційних джерел за певною
тематикою;
– ознайомлення з новинками наукових видань видавництв та актуальних наукових
публікацій.
Упродовж звітного періоду під час проведення 12 науково-практичних конференцій,
семінарів та круглих столів здійснювалося інформаційне забезпечення у вигляді
виставкових стендів та інформаційно-виставкових матеріалів.
З метою своєчасного та диференційованого забезпечення необхідною інформацією
науково-дослідницької діяльності в Університеті в усіх підрозділах бібліотеки та
читальних залах встановлено в достатній кількості відповідні автоматизовані робочі місця
інтегрованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС версії ІРБІС 64, за якими можна
скористатись створеним та постійно поповнюваним електронним каталогом (131931
оригінальних бібліографічних записів, у тому числі 589 записів авторефератів і рукописів
дисертацій) та цифрової бібліотеки (4 391 видання в електронному форматі).
Комп’ютерна мережа Університету забезпечує доступ користувачів до архивів
журналів та періодичних видань з відкритим доступом.
До бібліотек Університету надходить 14 найменувань передплачених комплектів
наукових журналів та періодичних видань та випуски фахових наукових видань
Університету – збірників наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
теорії та практики" та "Вісник Університету банківської справи" у друкованому вигляді.
Інформаційному забезпеченню наукової діяльності сприяла видавнича діяльність
Університету. У 2018 році редакційно-видавничим відділом науково-дослідної частини
Університету банківської справи було видано 1 монографію обсягом 26,0 авт. арк. (тираж
100 прим.), 1 навчальний посібник обсягом 0,9 авт. арк.(тираж 1000 прим.), 17 наукових
журналів та збірників наукових праць загальним обсягом 310,55 авт. арк., 1 автореферат
докторської дисертаційної роботи обсягом 2,32 авт. арк., а також бланкова продукція для
забезпечення освітнього процесу (журнали обліку академічних груп, індивідуальні плани
роботи викладача).
Університет здійснює видання 4 збірників наукових праць, орієнтованих на
охоплення всіх вікових груп науковців для надання можливості повної реалізації їх
творчого, наукового та інноваційного потенціалів: «Вісник Університету банківської
справи», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Фінансовий
простір» (електронне видання), «Молодіжний науковий диспут».
Проводиться активна робота щодо включення наукових видань Університету до
міжнародних наукометричних баз. Зокрема, видання Університету входять до таких
наукометричних баз, як Web of Science, Ulrich's Periodicals Directory (США); Index
Copernicus (Польща); Citefactor (США); Academic Scientific Journals (США), Міжнародна
пошукова система Google Scholar; Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського; Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова";
Український реферативний журнал «Джерело»), ResearchBib (Японія), Universal Impact
Factor (Австралія) та ін. Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики» представлено в 11 міжнародних інформаційних та
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наукометричних базах даних, «Вісник Університету банківської справи» – в 4
міжнародних науково метричних базах, «Фінансовий простір» – 6.
Університет співпрацює з міжнародною наукометричною базою EBSCO Publishing.
З 2015 року Університет є членом CrossRef, що дозволяє надавати кожній з статей
збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики» з 2015 року включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of
Science.
Всі наукові фахові видання Університету мають сайти на платформі Open Journal
Systems.
Протягом року підготовлено та видано 3випуски збірника наукових праць «Вісник
Університету банківської справи» загальним обсягом 54,6 друк. арк., 4 номери
міжнародного електронного наукового журналу «Фінансовий простір» (49,46 друк. арк.),
3 випуски збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики» (155,9 друк. арк.), 3 випуски наукового збірнику «Молодіжний науковий
диспут» (28,5друк.арк.), 1 збірник наукових статей «Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду» (спільно з ІРД НАН України) (10,2 друк. арк.), 5 збірників доповідей
за результатами міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних
конференцій та форумів. (104,52 друк. арк.).
Патентно-ліцензійну роботу в Університеті банківської справи координує сектор
супроводу, обліку та трансферу результатів НДР науково-дослідної частини.
Станом на кінець 2018 року науково-педагогічними працівниками Університету
отримано 12 авторських свідоцтв, зокрема, у 2018 році – 1 авторське свідоцтво.
У 2018 р. працівниками Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»
Малафєєв Т.Р., Герасименко М.В. та ін. отримано свідоцтво про реєстрацію авторського
права на літературний письмовий твір з ілюстраціями «Соціально-економічний симулятор
із управління ресурсами «Життєвий капітал» (свідоцтво №78106 від 05.04.2018 р.).
За результатами наукових досліджень у 2018 р. підготовлено та подано 3 заявки на
отримання авторських свідоцтв на:
– службовий твір «Програмна система для визначення стабільності часового ряду
згідно з критерієм Фостера-Стюарта» (Бабенко М.В., Самородов Б. В., Ходирєв О.І.);
– службовий твір «Методичний підхід визначення кризових ознак у розвитку банку»
(Бабенко М.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г.);
– службовий твір «Методичний підхід щодо оцінки фінансової стабільності банку»
(Бабенко М.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г.).

43
IХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів
У 2018 році на кафедрах університету у межах робочого часу викладачів
виконувалось 14 науково-дослідних робіт (6 фундаментальних та 8 прикладних), що на 5
менше, ніж у 2017 році. У т.ч. науково-педагогічні працівники Львівського навчальнонаукового інституту забезпечували виконання 5 внутрішньоінститутських та
кафедральних тем, Черкаського навчально-наукового інституту – 4 та Інституту
банківських технологій та бізнесу – 4, Харківського – 1.
Черкаський навчально-науковий інститут
1. НДР «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних
установ: інституційний та обліковий аспекти», ДР № 0118U001042. Науковий керівник
– к.е.н., доцент Хуторна М.Е.
Удосконалено класифікацію видів кредитної установи на підставі виділення таких
класифікаційних ознак, як: специфіка основної діяльності, тип бізнес-моделі, характер
об’єднання, тривалість функціонування, спеціалізація у фінансовому посередництві,
рівень впровадження технічних інновацій; визначення сутнісних характеристик
фінансової стабільності кредитних установ; класифікацію різновидів фінансової
стабільності та фінансової стабільності кредитної установи. Отримало подальшого
розвитку обґрунтування характеристичних ознак понять фінансової стабільності,
фінансової стійкості та фінансової безпеки шляхом виділення таких критеріїв: час;
природа поняття; ключові характеристики, що формують економічний зміст поняття;
фундаментальна передумова забезпечення. Розвинуто структурування чинників
фінансової стабільності кредитних установ на основі діаграми Ісікави. Удосконалено
трактування таких дефініцій: «фінансова стабільність кредитного сегменту фінансового
сектору», «фінансова стабільність кредитної установи». Отримало подальшого розвитку
обґрунтування структурної побудови парадигми бухгалтерського обліку шляхом
виокремлення її компонентів відповідно до рівнів пізнання. Удосконалено обґрунтування
механізму впливу зміни факторів функціонування небанківських фінансово-кредитних
установ на мету, завдання та функції бухгалтерського обліку шляхом екстраполяції теорії
науково-дослідних програм І. Лакатоса. Удосконалено підходи до оцінки модифікацій
завдань та функцій бухгалтерського обліку небанківських фінансово-кредитних установ
шляхом застосування критеріїв «вектор змін» та «сила зміни». Удосконалено
класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку небанківських фінансово-кредитних
установ шляхом виділення груп загальнокорпоративних та специфічних об’єктів, а також
об’єктів, що мають змішаний характер. Удосконалено системний підхід до поділу
користувачів бухгалтерської інформації небанківських фінансово-кредитних установ, що
базується на врахуванні їх інтересів та участі у прийнятті управлінських рішень.
Результати наукового дослідження впроваджено у освітній процес для підготовки
фахівців за освітніми програмами 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071
«Облік і оподаткування» освітніх рівнів бакалавр та магістр при викладанні дисциплін
«Фінансовий менеджмент (рівень В) – Антикризове управління», «Банківський
менеджмент», «Цифрова економіка», «Менеджмент організацій та адміністрування»,
«Фінансовий облік I» (довідки від 28.12.2018 р. № 04-1-002/730, . № 04-1-002/731).
2. НДР «Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи
розвитку», ДР № 0117U003836. Науковий керівник – д.е.н., доцент Пантєлєєва Н.М.
Зміст виконаної роботи: розкрито об’єктні основи, сутнісні характеристики та
категоріальні особливості поняття «цифрова економіка»; узагальнено концептуальні
підходи щодо формування цифрової економіки в розвинутих країнах світу; доведено
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особливості формування цифрової економіки у взаємозалежності та взаємозв’язку з
прискоренням розвитку глобалізаційних процесів, формуванням глобального цифрового
простору та постіндустріального суспільства; охарактеризовано та визначено складові
інфраструктури цифрової економіки; обгрунтовано перелік ключових технологій, що
складають базис цифрової економіки, надано їх характеристику; виявлено передумови та
систематизовано чинники Індустрії 4.0 і цифрових трансформацій реального сектору
економіки.
Підготовлено: 6 статей і 7 тез доповідей (у т.ч. 2 – Scopus, 1 – монографія), 4 роботи
до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 12 магістерських
кваліфікаційних робіт, 11 тез доповідей здобувачів вищої освіти.
Упроваджено в освітній процес: 2017/2018 н.р. навчальних дисциплін «FinTech і
цифрові трансформації в фінансовій сфері», «Цифрова економіка» (довідка від 28.12.2018
р. № 04-1-002/731), 2018/2019 н.р. варіативну компоненту «Цифрові технології у
фінансах», у виховній системі Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2,
методичному забезпеченні організації виховного процесу (довідка про впровадження
Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2), рекомендації щодо впровадження
алгоритму ідентифікації та прийняття на страхування кібер-ризиків підприємств
використано при розробці інструкції з укладання договорів для страхових агентів ПрАТ
«Страхова компанія «ВУСО» (акт про впровадження від 27.12.2018 р. № 04-1-002/730),
«Фінансовий облік I» (довідка від 28.12.2018 р. № 04-1-002/730).
3. НДР «Теоретичні засади та практичний інструментарій управління
діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів». ДР № 0117U003837.
Науковий керівник – д.е.н., доцент Пантєлєєва Н.М.
Зміст виконаної роботи: досліджено функціональну сутність криптоактивів як
цифрового фінансового інструменту, узагальнено їх типізацію та охарактеризовано
особливості поширених типів, виявлено проблеми регулювання.
Підготовлено: 4 тези доповіді за участю в міжнародних і всеукраїнських
конференціях.
4. НДР «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції
України». ДР № 0118U004231. Науковий керівник – к.ю.н, доцент С. М. Брайченко.
Зміст виконаної роботи: На сьогодні науково-педагогічним складом кафедри
систематизовано теоретичні положення в рамках досліджуваної теми. Продовжується
робота щодо дослідження соціальних, правових та політичних ризиків, які можуть
створити загрозу невиконання, взятих Україною зобов’язань перед ЄС.
Підготовлено: 7 наукових публікацій за результатами участі у міжнародних і
всеукраїнських конференціях. Впроваджено у навчальний процес при викладанні
дисциплін «Банківське право» та «Цивільне та сімейне право» (довідка від 28.12.2018 р.
№ 04-1-002/731).
Львівський навчально-науковий інститут
1. НДР
«Європейські
цінності
та
традиції
економічної
науки»,
ДР № 0117U002443. Науковий керівник – д.е.н., доцент Хмелярчук М.І.
Результати дослідження обґрунтовують теоретико-методологічні засади розвитку
європейської економічної науки та внесок європейських економічних шкіл в розвиток
загальносвітової економічної науки. Результати дослідження розвивають теоретикометодологічні засади концепції соціально-орієнтованої ринкової економіки як ідейного
підґрунтя формування об’єднаної Європи та поширення європейських економічних
цінностей у світі.
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Вперше проаналізовано еволюцію економічної теорії в контексті її ціннісних
орієнтацій та внеску європейських економічних шкіл у її розвиток, що дало змогу
виділити гуманістичні цінності та традиції європейської економічної науки та її вплив на
розвиток усієї економічної науки та гуманізацію економіки загалом. Запропоновано
неокласичні критерії визначення економічної науки через проблему оптимального
розподілу обмежених ресурсів, формуванням системи цінностей шляхом розгляду нової
якості ресурсів, котрі стають всезагальними і виступають в якості суспільних цінностей.
Обґрунтовано неокласичний концептуальний зміст економічної науки в розумінні
економічних цінностей як граничних параметрів, що констатуються в процесах
оптимізації всіх сторін економічних процесів. Запропоновано розглядати економічну
науку через єдність знань соціальних наук про людську поведінку на основі неокласичних
принципів максимізуючої поведінки, економічної раціональності, рівноважного підходу і
граничного аналізу. Проведено дослідження економічної школи «великого неокласичного
синтезу», що формує єдині цінності європейської та світової економічної науки на основі
ролі держави у кейнсіанстві та монетаризмі. Здійснено ґрунтовний аналіз сучасної теорії
інклюзивного економічного зростання, моделей інклюзивного розвитку та обґрунтовано
європейську модель інклюзивного розвитку економіки України, запропоновано вперше
авторський підхід до визначення нового показника, який характеризує соціальноекономічний розвиток регіону – індекс інклюзивного розвитку регіону. Проведено
порівняльний аналіз політико-економічної ситуації в Німеччині середини ХІХ ст. та в
Україні початку ХХІ ст. як середовища для формування наукових економічних поглядів,
що знайшли своє вираження в концепції німецької історичної школи і сьогодні
продовжують розвиватися в світовій та українській економічній науці.
За результатами дослідження опубліковано 1 монографію, 1 підручник, 15 наукових
статей.
2. НДР «Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи
України», ДР № 0115U002173. Науковий керівник – д.е.н., професор Пшик Б.І.
Результати дослідження містять розроблення теоретико-методологічних засад та
науково-практичних підходів до модернізації фінансової системи України на базі
активізації фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та домогосподарств.
Удосконалено наукові підходи до розроблення стратегії і тактики управління
фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, які враховують особливості
визначення потреби в капіталі, формування власних та залучених фінансових ресурсів і
політику фінансування необоротних та оборотних активів. Це дало можливість визначити
послідовність та згрупувати завдання процесу управління фінансовими ресурсами
підприємств в умовах конкурентного середовища. Удосконалено дефініцію «фінансова
реструктуризація», зокрема визначено, що під цим поняттям слід розуміти процес
перебудови фінансової структури корпорацій, який здійснюється з метою максимізації
добробуту акціонерів та збалансування інтересів інших стейкхолдерів у довгостроковому
періоді; концептуальні підходи до визначення об’єкта фінансової реструктуризації як
структури джерел фінансування та центрів фінансової відповідальності, що в сукупності
формують фінансову структуру корпорацій. Такий підхід дає можливість використовувати
фінансову реструктуризацію як оперативно-тактичний та стратегічний інструмент
корпоративного фінансового менеджменту, а також врахувати інтереси ключових
стейкхолдерів. Удосконалено визначення «ринок роздрібних банківських послуг» як
сукупність послуг банківських установ що надаються населенню (фізичним особам,
домогосподарствам) для задоволення їх особистих потреб, не пов’язаних з
підприємницькою діяльністю. Набули подальшого розвитку: формування стратегії
забезпечення фінансової безпеки банку, що, на відміну від існуючих підходів, включає
модель вибору та реалізації стратегії залежно від фактичного рівня фінансової безпеки
банку та містить перелік заходів, які сприятимуть ефективному розвитку банку в умовах
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невизначеності та існуючих загроз; підходи до оцінювання вартості страхових компаній,
що передбачає врахування більшої кількості чинників впливу і дає більш адекватну
інформацію про вартість бізнесу з урахуванням можливих змін в майбутньому порівняно з
відомими підходами до оцінювання вартості бізнесу.
Основні результати роботи над науково-дослідною темою було опубліковано у 24
наукових статтях загальним обсягом 14,5 д.а., використано при підготовці 1 дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора наук та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук.
3. НДР «Система логіко-математичної та інформаційної підготовки
спеціалістів фінансово-кредитної сфери», ДР № 0117U002442. Науковий керівник –
к.ф.-м.н, доц. Русинко М.К.
Вперше досліджено поняття інтелектуальної техніки спеціаліста-економіста описано
її основні особливості у фінансово-кредитній сфері; розглянуто інтелектуальну техніку як
основу креативного мислення спеціаліста фінансово-кредитної сфери; обґрунтовано, що в
основі креативності економічно активного фахівця повинна лежати інтелектуальна
техніка, яка формується на математичних і логічних знаннях та набутих практичних
навиках. Виконано аналіз методологічних основ формування креативного мислення
спеціалістів фінансово-кредитної сфери та впливу інформаційної освіти та професійнокомунікативних технологій на підготовки спеціалістів. Удосконалено поняття
постіндустріального суспільства та нової економіки (Д. Белл, М. Янг ); поняття
інтелектуальної техніки, як складової інтелектуальної культури особистості; поняття
«інтелектуального менеджменту», «інтелектуальних інвестицій». Набуло подальшого
розвитку: зміст поняття «інтелектуальні інформаційні технології»; зміст поняття
«інтелектуальна інноватика», «інтелектуальний бізнес» (закладений у працях .Аллен,
Г. Боденхаузен, М. Кондратьєв, Т. Коно, Ф. Котлер, Ж. Ломберт, Г. Менш, Р. Фостер,
Й. Шумпетер та ін); теоретичніта практичних засади функціонування інновацій та
інтелектуального бізнесу в Україні (О. Амоша, І. Багрова, М. Бунчук, В. Геєць,
О. Кураленко, М. Вачевський, В. Полохало, П. Микитюк, О. Кузьмін та ін..); поняття
«інтлектуальної техніки», як парадигма ефективного управління знаннями спеціаласта;
поняття«креативність як різновид інтелектуальної поведінки»розвинутого у працях
Г. Айзенка, Д. Векслера, Р. Стернбергера, О. Мельникова та ін.; зміст
парадигмаінформаційної освіти як трансформацію освіти в соціальний інститут, здатний
надати людині різноманітні набори освітніх послуг, що дають можливість навчатися
безперервно, здобуваючи вищу, післядипломну та додаткову професійну освіту;
удосконалення впровадження сучасних ІКТ у освітній процес у ВНЗ, закладених у працях
К. Макліна, Р. Вільямса, О. Кузнецова, А. Єршова, М. Жалдака, Ю. Рамського,
В. Монахова та інших дослідників; поняття «логічної культури економіста».
Основні положення дослідження опубліковано у 6 наукових статтях та 5 тезах
доповідей на науково-практичних конференціях.
4. НДР «Гуманітарні аспекти вдосконалення системи соціального забезпечення
в Україні», ДР № 0118U001259. Науковий керівник – д.філософ.н, проф. Скринник З.Е.
Виходячи з розуміння соціального забезпечення як інструменту політики, системи
соціальних технологій, що застосовуються для регулювання рівня життя населення і
передбачають надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються
державою, виявлено та представлено в системному описі, яким чином соціальне
забезпечення реалізує широкий комплекс прав усіх верств населення, кожного
конкретного громадянина. Особливу увагу зосереджено на проблемах соціального захисту
– конкретній сфері соціальної політики держави, яка правовими, фінансовоекономічними, адміністративними заходами забезпечує відповідне до наявних соціальних
стандартів існування тим групам населення, які знаходяться в особливо складному
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матеріальному становищі, або мають особливі фізичні чи психічні потреби, або
перебувають у тяжких життєвих обставинах і не здатні поліпшити їх без зовнішньої
підтримки. Отримано та систематизовано наукові знання у сфері соціальної підтримки
громадян, яку українське суспільство реалізує у період кардинальних соціальноекономічних реформ, відповідно до особливостей економічного, національно-культурного
та соціально-культурного розвитку країни, виявлення шляхів реформування системи
соціального забезпечення та захисту, а також уточнення і практична реалізація
формування відповідних компетентностей для підготовки фахівців для цієї системи.
Розпочато роботу з підготовки рукопису навчального посібника «Основи соціального
забезпечення в Україні».
Основні положення досліджень опубліковано в 1 статті у фаховому науковому
виданні та 4 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях,
використовуються для розробки і впровадження в освітній процес в ЛННІ УБС Освітньої
програми, навчального плану та робочого навчального плану підготовки фахівців
спеціальності 232 Соціальне забезпечення, ОКР бакалавр.
5. НДР «Корпоративна культура в контексті синергії науки і виробництва», ДР
№ 0118U001260 – науковий керівник: д.е.н, проф. Семів Л.К.
Результати дослідження обґрунтовують теоретико-методологічних та прикладних
основ формування корпоративної культури суб’єктів господарювання займає важливе
значення з позиції інноваційного розвитку суспільства. Проведено ідентифікацію рівнів
розвитку корпоративної культури організацій та фірмових стандартів як складових
елементів її формування. Проаналізовано проблеми розвитку корпоративної культури в
Україні з позиції синергетики науки і виробництва та розробка рекомендацій щодо його
вдосконалення в умовах сучасного розвитку організацій. В результаті аналізу отримано
узагальнення результатів і розроблено рекомендації для вітчизняних науково-виробничих
підприємств з метою підсилення значимості впливу науки на виробництва та загальну
ефективність їхньої діяльності у напрямку розвитку корпоративної культури.
Основні положення досліджень опубліковані у 2 наукових статтях та 4 тезах
доповідей, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін
«Менеджмент», «Управління персоналом» та «HR-менеджменту»,.
Інститут банківських технологій та бізнесу
1. НДР «Розвиток індустрії фінансових послуг в Україні», ДР № 0117U004229.
Науковий керівник – д.е.н., доцент Міщенко С.В.
Дослідження головних етапів становлення індустрії фінансових послуг, визначення
чинників перетворення її в самостійну сферу економіки, характеристика принципів,
функцій та головних тенденцій розвитку індустрії фінансових послуг; визначення
головних функцій фінансового посередництва. Проведено аналіз інституціоналізації
індустрії фінансових послуг, тобто закріплення функцій та механізмів посередництва у
вигляді певних інститутів, що функціонують на ринку фінансових послуг як єдиний
ринковий механізм. Досліджено особливості становлення, розвитку та функціонування
фінансового посередництва як системної інновації та обґрунтовано умови підвищення
рівня його інноваційності з метою забезпечення фінансової стабільності та стимулювання
розвитку економіки. Охарактеризовано головні етапи становлення теорії фінансового
посередництва, передумови виникнення та чинники перетворення в системну фінансову
інновацію, визначено принципи, функції, фактори та умови інституціоналізації, а також
головні тенденції розвитку сучасного фінансового посередництва. Досліджено теоретикометодологічні засади визначення економічної природи та наведено характеристику
фінансових інновацій, що використовуються у на ринку фінансових послуг. З метою
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вдосконалення управління інноваційними процесами проведено класифікацію фінансових
інновацій за сферою їх виникнення та використання, за об’єктами впровадження та
відповідно до переліку використовуваних інструментів, операцій, технологій і методів
організації фінансової роботи. Дослідження особливості оцінки інноваційної доступності
фінансових послуг небанківських фінансових установ. Вивчення головні принципи
інноваційної доступності послуг, які спрямовані на підвищення рівня доступності
фінансових послуг і на формування сприятливого регуляторного середовища. Вивчення
головних напрямів вдосконалення використання небанківськими фінансовими установами
електронних грошей, агентських відносин щодо надання фінансових послуг споживачам і
посилення методів та інструментів нагляду за використанням інноваційних фінансових
послуг. Дослідження нетрадиційні для українських умов інструментів залучення капіталу і
хеджування фінансових ризиків, які дозволяють інвесторам убезпечити себе від можливих
втрат протягом всього життєвого циклу інвестиційного проекту. Дослідження
особливостей використання гібридних фінансових інструментів для управління
проектними ризиками в Україні та розробці практичних рекомендацій з метою
використання світового досвіду в практиці українських компаній. Аналіз досвіду
українських банків та обґрунтовано необхідність використання в управлінні ризиками
проектного фінансування таких фінансових інструментів як гарантії, акредитиви.
Дослідження можливості використання нових для вітчизняної практики фінансових
інструментів для управління ризиками проектного фінансування з метою убезпечення від
впливу макроекономічних, проектних і комерційних ризиків. Обґрунтовано необхідність
використання таких фінансових інструментів як гарантії, контргарантії, акредитиви та
рахунки ескроу. Систематизація використання фінансових інструментів управління
ризиками проектного фінансування відповідно до їх видів. Аналіз переваги використання
рахунків ескроу для хеджування ризиків і уточнено умови їх функціонування з
врахуванням специфіки проектного фінансування. Вивчення специфіки використання в
Україні похідних фінансових інструментів для зменшити чи нівелювання ризику втрат, що
виникли внаслідок посилення волатильності фінансових змінних на ринку фінансових
послуг.
Основні положення досліджень опубліковані у 14 наукових статтях, у .т.ч. 4 –
включених в міжнародні науко метричні бази Scopus та Web of Science, 2 – у закордонних
періодичних наукових виданнях, та 19 тезах доповідей, використовуються у навчальному
процесі при викладанні дисциплін ««Ринок фінансових послуг»», «Регулювання грошовокредитної сфери»,«Проектне фінансування» та «Банківський менеджмент».
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Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Таблиця 14.1 – Потреба в унікальних наукових приладах та обладнанні
іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн.
№
Назва приладу
Обґрунтування потреби
Вартість,
Вартість,
з/п
(українською мовою та
закупівлі приладу
дол. США
тис.
мовою оригіналу) і його
(обладнання) в розрізі
або євро
гривень
марка, фірма- виробник,
наукової тематики, що
країна походження
виконується ВНЗ/науковою
установою
1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
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XI. Заключна частина
Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового
процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту науковотехнічного розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих
навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної
діяльності у 2018 році.
Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації
наукової та науково-технічної діяльності.
1. Розробка та затвердження Положення про планування, облік і калькулювання
собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яке б встановлювало
загальний порядок та правила розрахунку кошторисної вартості науково-дослідних робіт
для закладів, що входять у сферу управління Міністерства освіти та науки України та
узгодила відповідні норми з вимогами бюджетного законодавства, зокрема, в частині
планування та обліку накладних витрат.
2. Продовження модернізації системи державної реєстрації науково-дослідних робіт
в частині поширення практики подання реєстраційних та облікових даних дистанційно в
електронній формі через мережу Інтернет та розміщення бази даних зареєстрованих
науково-дослідних робіт, які виконуються в Україні, у вільному доступі.
3. Визначення порядку захисту дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) рівні.
Проректор з наукової роботи

О.І.Барановський

