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Основні здобутки Університету

• Університет увійшов до 20-ки найпривабливіших вищих навчальних
закладів України за результатами вступної кампанії 2015 року згідно з
результатами «Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих
навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання: аналітичні матеріали (2015 рік)», посів 45 місце у рейтингу
вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» за підсумками показників
діяльностіу 2015 році.
• Університет зайняв 4 місце в рейтингу наукових установ системи
«Бібліометрика української науки» за сукупним індексом цитування
наукових праць науково-педагогічних працівників (57).
• Проведено 8 процедур акредитації та 1 процедуру ліцензування нової
спеціальності 125 «Кібербезпека» відповідно до нових Ліцензійних умов
МОН України,розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальностей 051
«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування».
• Розроблено:
− 17 нових магістерських програм, зокрема, англомовна магістерська
програма «Інноваційні технології у фінансово-кредитних установах»,
«Фінансовий консалтинг», «Страховий менеджмент», «Управління
фінансово-економічною безпекою фінансових установ», «Облік, аналіз і
аудит небанківських фінансових установ», «Банківська справа та
фінансові ринки», «Управління фінансовими послугами»;
− 438 навчальних і робочих програм навчальних дисциплін;
− 94 електронні дистанційні курси,проведено 140 форумів, чатів та
вебінарів;
− 250 методичних рекомендацій та іншої навчально-методичної
літератури.
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• 41 студент отримував іменні стипендії (5 – академічні стипендії
Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського,
імені Вадима Гетьмана; 20 – Національного банку України; 4 – іменні
стипендії меценатів (у т. ч. 1 – стипендія міського голови «Обдарованість»,
м. Харків), 12 – стипендії комерційних банків.
• Серед 568 випускників-магістрів 2016 року, які успішно завершили
навчання, працевлаштовано – 517, що становить 91 %.
• Залучено на навчання 184 іноземних студента, з них 5- на магістерську
програму, 24 – на бакалаврські та 155 – на програму підготовки до вступу у
вищі навчальні заклади.
• Уперше 7 студентів Університету мали змогу в рамках програми
академічної мобільності КА107 програми Еразмус + за кошти ЄС навчатися
в Університетах Чехії, Польщі та Латвії, а викладачі – проводити лекції та
взяти участь у літній школі в м. Любляна (Словенія).
• Понад 20 студентів навчалося за програмами внутрішньої академічної
мобільності між інститутами Університету, 17 студентів – за програмами
«подвійних» дипломів з європейськими ВНЗ, 7 осіб – за програмою
семестрового обміну у Польщі та Латвії.
• Залучено до проведення лекцій для студентів денної форми навчання
понад 30лекторів з числа зарубіжних та вітчизняних науковців, фахівців з
економіки.
• Одержано статус наукової установи, якій надається державна підтримка та
пройдено державну атестацію науково-дослідної установи.
• Завершено виконання 11 науково-дослідних тем, у т.ч. 4 фундаментальних,
7 прикладних, 1 госпдоговірної.
• Науковими та науково-педагогічними працівниками навчально-наукових
інститутів Університету у 2016 році опубліковано 1044 наукових праць, що
містять результати проведених досліджень, у. т.ч. 39 монографії, 4
підручники, 20 навчальних посібників, 523 статті (у т.ч.: у виданнях, які
включені до міжнародних наукометричних баз – 297, в інших виданнях –
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225, з них закордонних – 53, у вітчизняних фахових виданнях –87, в інших
виданнях України – 85), 458 тез доповідей, з яких 359 – на міжнародних
конференціях.
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики» посів 123 місце у рейтингу наукових видань України (індекс
Хірша – 8), Фінансовий простір» – 153 місце (індекс Хірша – 6).
Розпочато роботу спеціалізованої вченої ради K 26.883.02 зі спеціальності
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної
діяльності), продовжує працювати спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 –
зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У спеціалізованих радах
захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій.
Присвоєно вчене звання доцента 14 науково-педагогічним працівникам,
вчене звання професора – 6 працівникам.
Підготовлено
19
студентів-призерів
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних
наук,8 – Всеукраїнських студентських олімпіад, 6 – Стипендіальної
програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука.
Проведено 91 захід з фінансової грамотності в рамках проекту Global Money
Week, у яких взяло участь близько 8000 осіб; проведено Зимові та Літні
школи з поглибленого вивчення курсу «Фінансова грамотність»для 4000
школярів міст Києва, Львова, Харкова, Черкас.
Реалізовано9 грантових проектів за фінансової підтримки програми
співпраці між ЄС та країнами-партнерами в освітній діяльності TEMPUS (2
проекти), Агентства США з міжнародного розвитку USAID (1 проект),
програми Східного партнерства Вишеградського фонду (V4EaP) (1 проект),
програми «Еразмус+» за напрямом академічної мобільності студентів і
викладачів (КА1) (5 проектів).
Укладено 7 нових угод щодо реалізації академічної мобільності та
стажування студентів, аспірантів і викладачів в рамках програми
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«Еразмус+»: «Кредитна мобільність» з європейськими університетами
Чехій, Польщі, Латвії, Люксембургу, Болгарії, Литви.
• Проведено понад 70 навчально-виховних студентських заходів.
• Підписано угоду про членство в Торгово-промисловій палаті України та
Київській Торгово-промисловій палаті, угоду про співпрацю з
Національною комісією, що здійснює державне регулювання фінансових
ринків.
• Досягнення Університету відзначенонагородами, дипломами і почесними
відзнаками МОН України, НАПН України, зокрема:
- Лідер вищої освіти та Гран-прі у номінації «Досягнення
працевлаштування випускників вищого навчального закладу» (29-а
Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016»);
- Гран-прі та золота медаль у номінації «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності»; Диплом за презентацію досягнень і впровадження
педагогічних інновацій у національний освітній простір та Золота
медаль у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ,
програм і рішень для підвищення якості освіти» (VII Міжнародна
виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»);
- Лауреат І ступеня у номінації «Інновації у системі внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти» та Диплом за видатні науковопрактичні досягнення в освіті у номінації «Електронний освітній
ресурс» (VII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»).
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Структура Університету

У 2016 р. до складу Університету входило 4 інститути (Львівський,
Харківський, Черкаський навчально-наукові інститути та Інститут
банківських технологій та бізнесу), 3 факультети, 18 кафедр, з яких 12 –
випускові.

Підготовка фахівців та якість контингенту

В Університеті станом на 01.10.2016 р. навчається 3041 студент, з них: з
яких 1514 навчається за кошти фізичних і юридичних осіб, 1060 – за
держзамовленням, 461 – за кошти НБУ. В аспірантурі та докторантурі
навчається 106 аспірантів, докторантів і здобувачів.
Відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 № 266), робочими групами Університету
розроблено 88 нових навчальних та робочих навчальних планів підготовки
здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», підготовлено та
погоджено в Міністерстві освіти і науки України Акт узгодження
спеціальностей.
Проведено 8 процедур акредитації спеціальностей за освітніми
ступенями:
- «магістр» спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050802
«Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими
програмами)» у Харківському та Черкаському інститутах;
- «бакалавр», «магістр» спеціальності 6.030502, 8.03050201 «Економічна
кібернетика» у Львівському інституті.
Проліцензовано нову спеціальність 125 «Кібербезпека» галузі знань 12
«Інформаційні технології».
Фундаментальність теоретичного навчаня підкріплювалась якісною
практичною підготовкою студентів у структурних підрозділах Національного
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банку України, міністерств, провідних банках і фінансово-кредитних
установах, з якими підписано понад 100 угод про співпрацю та про створення
баз практик для студентів. З метою формування професійних компетенцій
продовжено проведення навчальної практики студентів у середовищі
дворівневої навчально-тренувальної банківської системи.
У порівнянні з минулим навчальним роком значно зросли кількісні
показники реалізації системи наскрізної підготовки студентів з іноземної
мови: 37 науково-педагогічних працівників Університету викладали 46
спецкурсів іноземною мовою (у 2015 р. 28 НПП забезпечували викладання 24
спецкурсів):

Рис. 1. Кількісні показники реалізації системи наскрізної підготовки
студентів з іноземної мови
Серед випускників денної та заочної форми навчання диплом з
відзнакою отримали:
- 36 бакалаврів, що становить 12 % від загальної кількості осіб – 554;
- 141 спеціаліст і магістр, що становить 16 % від загальної кількості осіб –
601.
Загальний показник працевлаштованих випускників-магістрів 2016 року
становить 91 %.
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Підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації Університету з відокремленими
робочими місцями в Інститутах, який функціонує на основі Єдиного річного
плану, протягом 2016 року забезпечив проведення 39 навчальних заходів для
працівників банків та фінансово-кредитних установ, у яких взяли участь 1164
особи (Рис.2), у т.ч.:
- ІБТБ – кількість заходів – 7 (253 учасника);
- ЛННІ – кількість заходів – 17 (621 учасник);
- ХННІ – кількість заходів – 11(213 учасників);
- ЧННІ – кількість заходів – 4 (77 учасників).

Курси з підвищення
кваліфікації
Тематичні семінари

Рис.2. Загальна кількість проведених навчальних заходів

Популярними серед банківських працівників були такі семінари:
- «Актуальні питання організації фінансового моніторингу в банках»
(проведений спільно з Національним банком України та Державною
службою фінансового моніторингу України) – 147 учасників;
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- «Побудова ефективної комплаєнс-служби в банках» (круглий стіл) - 28
учасників;
- «Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації» 229 учасників.
Відповідно до угоди, укладеної між Університетом та АТ «Ощадбанк»,
підвищили свою кваліфікацію 239 учасників із таких підрозділів банку:
- ревізії та контролю;
- фінансового моніторингу;
- управління продажів (мережа відділень, відділ продажів);
- відділу валютних операцій;
- обслуговування юридичних осіб (МСБ та корпоративного бізнесу);
- відділу роздрібного бізнесу (менеджери з продажів);
- ТВБВ (керівники та заступники);
- операційних відділів та секторів (керівники).
Високою оцінкою слухачами АТ «Ощадбанк» відзначені такі теми:
- Робота з пластиковими картками. Випуск та обслуговування
платіжних карток VISA та MasterCard;
- Сучасні банківські інформаційні технології та системи розрахунків.
Організація захисту інформації в установах АТ «Ощадбанк»;
- Валютна політика. Основні засади та інструменти реалізації;
- Відкриття банками рахунків в іноземній валюті.Ведення рахунків клієнтів
в іноземній валюті в установах АТ «Ощадбанк». Операції з чеками в
установах АТ «Ощадбанк»;
- Бухгалтерський облік операцій з валютою. Податковий облік
валютних операцій;
- Правове регулювання банківської діяльності. Основні принципи
правової роботи в установах АТ «Ощадбанк»;
- Прикладні аспекти організації кредитування юридичних осіб АТ
«Ощадбанк»;
-
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- Аналітичний огляд ринку кредитних продуктів. Аналіз збутової і
комунікаційної політики банку на ринку кредитних продуктів для
юридичних осіб. Огляд ринку бізнес-кредитування.
- Стрес-менеджмент та управління конфліктами.
Згідно з укладеною угодою з Національною комісією, що здійснює
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у 2016 році проведено
навчання для 208 осіб щодо підтвердження відповідності професійним
вимогам керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, у т. ч.:
- 172 особи керівного складу кредитних спілок;
- 20 керівниківта головних бухгалтерів ломбардів;
- 16 керівних працівників фінансових компаній.
Упродовж 2016 р. в рамках укладеної угоди між Університетом та
Львівським міським центром зайнятості 30 осіб,які перебували на обліку,
відвідали семінари для безробітних у Львівському навчально-науковому
інституті.
Крім того, Львівським навчально-науковим інститутом було проведено
6 семінарів для 240 працівників Курії Львівської Архиєпархії Української
Греко-Католицької Церкви.
Центром організовано підвищення кваліфікації для 67 працівників
ДВНЗ «Університет банківської справи», зокрема, з особливостей викладання
дисциплін англійською мовою, з організації та удосконалення навчальнометодичної роботи тощо.
Для проведення лекцій залучалися висококваліфіковані працівники
Національного банку України, Національної комісії, що здійснює регулювання
у сфері ринків фінансових послуг щодо проведення навчання керівників та
головних бухгалтерів кредитних спілок, ломбардів та фінансових компаній,
банківської та фінансової сфери, відомі науковці, науково-педагогічні
працівники Університету та інших вищих навчальних закладів.
У 2016 році підвищили кваліфікацію та пройшли стажування 117
науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет банківської справи».
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Якість науково-педагогічного персоналу

Кадрова робота Університету у 2016 р. була спрямована на оптимізацію
структури та покращення якісного складу науково-педагогічних працівників,
удосконалення системи стимулювання праці та системи контролю,
забезпечення підвищення кваліфікації персоналу.
Станом на 01.10.2016 р. в Університеті працює 667 працівників, із них
322 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук, професорів - 36,
кандидатів наук, доцентів – 194 осіб.
Штатна чисельність ДВНЗ «Університет банківської справи» та
Інституту банківських технологій та бізнесу станом на 01.10.2016 становить
173,75 одиниць.
Освітній процес Інституту банківських технологій та бізнесу у 2016 р.
забезпечує 34,25 штатних одиниць, 3 працівники здобули науковий ступінь
кандидата економічних наук, 2 доктора економічних наук.
Штатна чисельність працівників Львівського навчально - наукового
інституту станом на 01.10.2016 становить 204 одиниці.
В 2016 р. 2 працівники здобули науковий ступінь кандидата економічних
наук, 1 – кандидат педагогічних наук;2 доктора економічних наук, 1 - доктор
політичних наук; 8 працівникам присвоєно звання доцента; 2 працівникам звання професора, а також із числа прийнятих і переведених працівників 10
мають науковий ступінь та 7 вчене звання.
Штатна чисельність апарату Черкаського навчально - наукового
інституту станом на 01.10.2016 становить 142,75 одиниць.
Упродовж 2016 р. 1 працівник здобув науковий ступінь кандидата
економічних наук, 4 працівника отримали вчене звання доцента, 1 працівник –
звання професора.
Штатна чисельність Харківського навчально-наукового інституту
станом на 01.10.2016 становить 142,25 одиниць.
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Упродовж 2016 р. 3 працівника здобули науковий ступінь кандидата
економічних наук, 2 працівника отримали вчене звання доцента, 1 працівник –
звання професора.
Станом на 01.10.2016 р. кадровий резерв Університету налічує 111 осіб.
Зараховані до кадрового резерву залучалися до виконання доручень за
посадою, тимчасово виконували обов’язки керівника на час його відсутності
та приймали участь у семінарах чи конференціях з відповідного напряму
роботи.
В апараті Університету працює 9 осіб пенсійного віку, з яких 9 - науковопедагогічні працівники. Середній вік працівників Університету становить 44
роки, а серед науково-педагогічних працівників – 42 роки.
Серед штатних працюючих Університету 8 осіб навчаються – в
аспірантурі, та 3 особи – в докторантурі.
Для формування конкурентоздатного науково-педагогічного потенціалу,
його спроможності надавати якісні освітні послуги в Університеті проведено
конкурси на заміщення вакантних посад.
У 2016 році відзначено 114 працівників Університету з них: відзнаки
Міністерства освіти і науки – 11 осіб; цінним подарунком – 1 особа, відзнаками
Університету – 6 осіб, подяками та грамотами – 96 осіб.
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Результативність наукової діяльності

У 2016 р. в Університеті банківської справи здійснювалось 26 наукових
досліджень та розробок. У т.ч. 5 фундаментальних наукових досліджень,
сукупний обсяг фінансування яких становив 325.5 тис. грн., 17 – прикладних у
межах робочого часу науково-педагогічних працівників інститутів
Університету, та 4 науково-дослідні роботи за госпдоговірною тематикою із
загальним обсягом фінансування 211,9 тис. грн.
Сукупний обсяг фінансування наукових досліджень Університету у 2016
році становив 537,4 тис. грн., у т.ч. 325,5 тис. грн. (60,6 %) – фінансування
фундаментальних досліджень, 211,6 тис. грн. (39,4 %) – надходження від
надання платних послуг з виконання наукових досліджень на замовлення
установ та організацій на підставі укладених господарських договорів.
Із загальної кількості науково-дослідних робіт 7 тем (27% від загальної
кількості) виконувалося у Львівському навчально-науковому інституті, 6
(23%)– у Харківському навчально-науковому інституті, 9 (34,6%) – у
Черкаському, 4 (15%) – в Інституті банківських технологій і бізнесу.
Загальний обсяг надходжень за господарськими договорами на
виконання науково-дослідних робіт за 2016 рік становив 211,9 тис. грн., у т.ч.
166,9 тис. грн. (або 78,9%) забезпечено за рахунок робіт, що виконувалися на
базі Інституту банківських технологій та бізнесу і НДЧ Університету, 35,0 тис.
грн. (або 16,5%) – на базі Львівського навчально-наукового інституту, 10,0 тис.
грн. (або 4,7%) – на базі Харківського навчально-наукового інституту.
За межами ВНЗ впроваджено 4 розробки, отримані за результатами
наукових досліджень, що підтверджено відповідними довідками про
впровадження та актами приймання виконаних робіт.
Впровадження у навчальний процес відповідно до отриманих актів
мають 11 науково-дослідних тем, у т.ч. 1 з числа виконаних в Черкаському
інституті, 7 – Львівському, 3 – Інституті банківських технологій та бізнесу.
Науковими та науково-педагогічними працівниками навчально-наукових
інститутів Університету у 2016 році опубліковано 1044 наукових праць, що
містять результати проведених досліджень, у. т.ч. 39 монографій, 4 підручники,
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20 навчальних посібників, 523 статті (у т.ч.: у виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз – 297, в інших виданнях – 225, з них
закордонних – 53, у вітчизняних фахових виданнях –87, в інших виданнях
України – 85), 458 тез доповідей, з яких 359 – на міжнародних конференціях.
Порівняно з попереднім роком публікаційна активність науковопедагогічних працівників Університету у 2016 р. скоротилася на 11,83%. Це
відбулося за рахунок скорочення кількості опублікованих навчальних
посібників (з 24 одиниць до 20, або на 16,7%), наукових статей (з 698 одиниць
до 523, або 25,0%). Зменшення кількості опублікованих наукових статей
відбулося у зв’язку із підвищенням їх якості, що відбивається у зростанні
кількості публікацій у виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних баз. Кількість таких публікацій зросла у 2016 р. у 1,6 рази (на
57,7%) та склала 297 наукових статей.
У 2016 р. кількість опублікованих тез доповідей науковців Університету
банківської справи зросла на 10,9%, що відбулося за рахунок збільшення
кількості публікацій в матеріалах міжнародних конференцій (зросла на
32,5%).
Із загальної кількості наукових публікацій Університету банківської
справи 37,7% було забезпечено працівниками Львівського навчальнонаукового інституту, 31,5% – Харківського, 17,9% – Черкаського та 13,0% –
Інституту банківських технологій та бізнесу.
Серед 281 публікацій наукових та науково-педагогічних працівників
Університету у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 5
статтей опубліковані у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпактфактор
У 2016 році створено обліковий запис Університету в базі даних Scopus:
"University of Banking of the National Bank of Ukraine", ID: 60106570. За даними
БД Scopus станом на кінець 2016 року наукові та науково-педагогічні
працівники Університету мають 103 публікацій (120 авторів), включену до БД
Scopus із загальною кількістю цитувань – 30 (індекс Гірша – 3).
Створено та забезпечується постійна актуалізація бібліометричних
профілів Університету, його наукових підрозділів, наукових видань та
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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.
Університет банківської справи займає 6 позицію в рейтингу наукових
установ, які мають власний бібліометричний профіль в системі
«Бібліометрика української науки». Сукупний індекс цитування наукових
праць науково-педагогічних працівників Університету за даними системи
«Бібліометрика української науки» дорівнює 58.
Починаючи з 2014 року Університет банківської справи стабільно
входить до 100 кращих вищих навчальних закладів у рейтингу «ТОР200
Україна», а у 2016 році – до топ-50 кращих університетів України (45 місце).
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
теорії та практики» посідає 123 позицію у рейтингу наукових видань в системі
«Бібліометрика української науки» (індекс Хірша дорівнює 8), «Фінансовий
простір» займає 153 позицію (індекс Хірша становить 7).
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики» включено до ESCI-колекції наукометричної бази даних Web of
Science.
Організаційним сектором НДЧ та навчально-науковими інститутами
Університету банківської справи у 2016 році забезпечено проведення 22
наукового заходу, у т.ч. 11 міжнародних науково-практичних конференцій, 2 –
всеукраїнських, 3 зимових та літніх шкіл, 1 Міжвузівський ІТ – хакатон, 2
круглих столи, 2 засідання дискусійного клубу і філософського товариства та 1
стратегічна сесія за результатами виконання НДР.
Упродовж 2016 року проведено 10 засідань спеціалізованої вченої ради Д
26.883.01 зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 3 засідання
спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), на
яких здійснено захист:
– 3 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
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– 6 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
– 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
У 2016 р. проведено 9 засідань міжкафедрального наукового семінару, на
яких:
– здійснено попередню експертизу 5 дисертаційних робіт на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальністі 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит, та 1 дисертаційну роботу – зі спеціальності 08.00.09 –
бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
– проведено попередню експертизу 3 дисертаційних робіт, представлених
до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит;
– розглянуто рукописи 7 монографій щодо рекомендації їх до видання у
видавництві Університету;
– 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 2016 р.
Рівень залучення студентів Університету банківської справи до різних
форм наукової та науково-дослідної діяльності у 2016 році становив 59,8 % від
загальної кількості студентів денної форми навчання, що на 24,8 % більше, ніж
у 2015 році.
У 2016 році в структурних підрозділах Університету банківської справи
працювало 111 осіб, що належить до категорії молодих вчених згідно з
визначенням Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», з
них 99 – віком до 35 років. Кількість молодих вчених, які працюють в
Університеті, зросла порівняно з 2015 роком на 10 осіб (або 9,9 %), порівняно з
2013 роком – на 35 осіб (46,1 %).
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Важливим чинником зростання кількості молодих вчених, які працюють в
Університеті, та зміцнення його інтелектуального потенціалу є висока частка
випускників аспірантури, які залишаються працювати на кафедрах. У 2016
році цей показник становив 53,0 %, що на 23,4 % нижче, ніж у 2015 році та на
5,3 % – порівняно з 2013 роком.
За всією сукупністю конкурсів наукових робіт, в яких брали участь
студенти, аспіранти, докторанти та молоді вчені Університету було здобуто
164 дипломи, у тому числі: 59 дипломів 1-го ступеня, 67 – 2-го та 38 дипломів
3-го ступеня. 51,8% із загальної кількості робіт-переможців припадає на
наукові роботи студентів Харківського навчально-наукового інституту, 23,2%
– Львівського інституту, 9,8% – Черкаського та 9,1% – Інституту банківських
технологій та бізнесу.
За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016 році (наказ МОН України
від 20.07.2016 №859) студенти Університету здобули 19 дипломів та 3
грамоти. Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів було відзначено 15 робіт.
Загалом дипломами різних ступенів, грамотами та іншими заохоченнями
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було нагороджено 22,4 % від загальної кількості
підготовлених конкурсних робіт, у т. ч. дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів – 19,4 %.
Студенти Університету отримали 2 ІІ-х місця та 2 ІІІ-х місця VІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка (наказ МОН України №431 від 13.05.2016) серед
студентів ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації негуманітарного профілю.
На ІІІ міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитнобанківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (квітень 2016
р.) студенти Університету банківської справи зайняли 1 місце.
На V ювілейному відкритому конкурсі проектів (м. Львів, УБЖД)
студенти Університету банківської справи здобули 3 місце.
2 студенти Університету у 2016 р. стали переможцями UniOlympiada 2016,
яка проводилася ПАТ «Укрсоцбанк», 1 студент – стипендіатом програми
«Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.
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У процесі інформаційного забезпечення наукової та освітньої діяльності
керівництво Університету особливу увагу приділяє розвитку бібліотеки,
запровадженню прогресивних форм і методів її роботи для якісного
забезпечення навчально-наукового процесу.
Пріоритетним напрямом комплектування бібліотечного фонду є активне
наповнення Інституційного репозитарію Університету (eUBIR) з наданням
відкритого доступу до його матеріалів, створеного у листопаді 2015 року.
Протягом 2016 року його колекція електронних документів збільшилася на
580 одиниць електронних версій наукових статей та тез доповідей,
підручників та навчальних посібників, науково-технічних звітів наукових та
науково-педагогічних працівників Університету та налічує станом на кінець
року 777 одиниць.
Інформаційному забезпеченню наукової діяльності сприяла видавнича
діяльність Університету. У 2016 році видавництвом Університету:
– видано 5 монографій, 8 навчальних посібників та підручників, 18
навчально-методичних праць;
– здійснено редакційне опрацювання, додрукарську підготовку,
виготовлено оригінал-макети 13 навчальних і наукових видань (172,0 авт.
арк.) згідно з Планом видання навчальних посібників і наукових видань;
– здійснено редакційне опрацювання, додрукарську підготовку, виготовлено оригінал-макети 19 навчально-методичних посібників з фінансової
грамотності загальним обсягом 85,7 авт. арк.;
– відредаговано і підготовлено оригінал-макети 7 номерів фахових
наукових журналів Університету загальним обсягом 117,0 авт. арк.;
– здійснено редакційну підготовку 10 збірників статей за результатами
наукових конференцій загальним обсягом 191,0 авт. арк.
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Міжнародна діяльність

Університет активно працював у напрямі розвитку міжнародного
академічного співробітництва. У 2016 р. налагоджено співпрацю з
представництвом Еразмус+ офісу в Україні, який проводив тренінги та надавав
допомогу в організації міжнародної академічної мобільності студентів та
працівників Університету.
Навчальний заклад продовжував роботу в складі різних міжнародних
організацій, враховуючи їхні особливості та досвід (Європейська асоціація
університетів (м. Брюссель, Бельгія); Міжнародна асоціація університетів
(м. Париж, ЮНЕСКО, Франція); Велика Хартія університетів (м. Болонья,
Італія); Міжнародна асоціація з фінансової освіти дітей та молоді
(м. Амстердам, Нідерланди); Міжнародна програма соціальної і фінансової
освіти дітей «Афлатун»; Мережа університетів Чорноморського регіону
(м. Констанца, Румунія); Міжнародна організація університетів (м. Барселона,
Іспанія). На даний час Університет підтримує контакти з 52 вищими
навчальними закладами і 5 банківськими та іншими фінансово-кредитними
установами з 29 країн світу.
У 2016 році було укладено нові угоди щодо реалізації академічної
мобільності та стажування студентів, аспірантів і викладачів в рамках
програми
«Еразмус+: Кредитна
мобільність»
з
6
європейськими
університетами: Технічний університет в Остраві (Чеська Республіка),
Латвійський університет (м. Рига, Латвія), Краківський економічний
університет (Республіка Польща), Державна вища технічно-економічна школа
ім. кс. Броніслава Маркєвича в Ярославі (Республіка Польща), Європейський
університет економіки і менеджменту (Люксембург) та Економічна академія
ім. Д. А. Ценова (м. Свиштов, Болгарія). Готується до підписання
міжінституційна угода з Економічним університетом у Варні (Болгарія)та
Литовським університетом прикладних наук (м. Клайпеда).
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Завдячуючи цим угодам, 7 студентів Університету мали змогу вчитися у
ВНЗ Чехії, Польщі та Латвії за кошти Європейського Союзу, а науковопедагогічні працівники – викладати у європейських університетах та взяти
участь у Літній школі в м. Любляна, Словенія. Набутий ними досвід
впроваджується в освітній діяльності при викладанні дисциплін англійською
мовою.
За 2016 р. 66 науково-педагогічних працівників Університету взяли
участьу зарубіжних наукових конференціях, семінарах, круглих столах (рис. 3).
Аспіранти і студенти Університету проходили практику в Регіональних
відділеннях банку PKOBPSA в м. Люблін та м. Познань (Польща) та брали
участь у Міжнародному тижні, що пройшов у Вищій школі – Університеті
прикладних наук Німецького Федерального банку (м. Гахенбург, ФРН).
У рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного»
диплому у звітний період продовжувалась співпраця з Вищою школою
менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Вищою школою економіки і
менеджменту – Університетом прикладних наук (м. Ессен, ФРН), Балтійською
міжнародною академією (м. Рига, Латвія), Краківським економічним
університетом (Польща), Університетом Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)
та Швейцарською школою бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). Упродовж
2015/2016 н.р. за програмами «подвійних» дипломів навчалося 17 студентів.
Для забезпечення академічної мобільності студентів за програмами
семестрового навчання за кордоном в ЄС було направлено 7 осіб, які мали
змогу безкоштовно навчатись у провідних європейських ВНЗ, зокрема: 4 – у
Краківському економічному університеті, 2 – Вроцлавському економічному
університеті та 1 – Латвійському університеті.
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Конференції, семінари,
практичне навчання тощо
12%
45%

Академічна мобільність в
рамках Еразмус+
Програма «подвійного
диплому»

28%

Семестрові навчання

15%

Рис. 3. Показники участі аспірантів та студентів в міжнародних заходах за
кордоном у 2014/15 – 2015/16 н.р.
До викладання в УБС було залучено більше 30 іноземців – вчених та
практиків.
Пріоритетом Університету у 2016 р. було залучення на навчання
іноземних громадян для розширення ринку освітніх послуг та джерел
фінансування, формування позитивного міжнародного іміджу закладу. Для
залучення іноземців на навчання проведено низку системих заходів:
• взято участь у виставках із рекламою української освіти в Арабській
республіці Єгипет та Хашимітському королівстві Йорданія;
• відкрито підготовчі відділення у Львівському та Харківському
інститутах;
• Університет став членом Асоціації міжнародної освіти, науки і
культури;
• підписано 19 договорів про співпрацю з агентствами, що здійснюють
рекрутинг іноземних студентів в Україну;
• розроблено та розповсюджено комплекти інформаційних матеріалів
англійською та російською мовами серед потенційних абітурієнтів за
кордоном.
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В Університет на навчання було зараховано студентів з Азейбарджану,
Конго, Демократичної республіки Конго, Пакистан, Нігерії, Королівство
Марокко, Азербайджанська Республіка, Республіка Туркменістан, Йєменська
Республіка, Республіка Туніс, Королівство Саудівська Аравія.
Таблиця 1
Контингент іноземних студентів, що навчаються в ДВНЗ «УБС»
станом на 26.12.2016
№

Інститут / освітній рівень

1.
2.
3.

Львівський інститут
Харківський інститут
ІБТБ
Всього

Підготовка до
вступу у ВНЗ
14
141

Бакалаврат

Магістратура

16
8

155

24

1
3
1
5

Перспективними напрямами та завданнями на наступний рік є
збільшення кількості іноземних студентів у
регіонах, розроблення
англомовних бакалаврських і магістерських програм, створення факультету
підготовки іноземних студентів та удосконалення вертикальної координації
організації їх навчання в Університеті.
Важливим напрямом міжнародної діяльності Університету стало
запровадження у 2016 р. повноцінних програм навчання іноземними мовами,
що дозволить:
• залучати більшу кількість іноземних студентів;
• готувати бакалаврів та магістрів з вільним володінням англійської
мови та суттєво підвищувати показники працевлаштування наших
випускників за кордоном й у транскордонних корпораціях в
Україні;
• підвищити кількісні та якісні показники академічної мобільності
студентів та викладачів Університету;
• приймати на навчання студентів з інших країн за програмами
Еразмус+ тощо.
У 2016 р. в Університеті забезпечено викладання англійською мовою
окремих дисциплін навчальних програм «Фінанси, банківська справа і
23
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страхування» - на бакалавраті, та «Інноваційні технології у фінансовокредитних установах» - на освітньому рівні магістра.
Головними завданням у цій сфері на найближчу перспективу є:
викладання англійською мовою на трьох навчальних програмах, розроблення
необхідного методичного забезпечення, підвищення кваліфікації викладачів
(у т.ч. за кордоном), збільшення відповідного контингенту студентів.
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Наукова і освітня грантова діяльність

Університет активно проводив роботу щодо пошуку вітчизняного та
міжнародного грантового фінансування наукової роботи та освітньої
діяльності, у т.ч. забезпечення індивідуальної мобільності науковопедагогічних працівників, аспірантів та студентів. У 2016 р. серед загальної
кількості грантів 13% припадало на гранти проекту TEMPUS, 25% - на інші
інститутційні гранти (рис. 4, 5).
62%

13%

Гранти проекту Темпус

25%
Інші колективні гранти

Індивідуальні гранти

Рис. 4. Сруктура наукової та освітньої грантової діяльності Університету
банківсько справи у 2016 н.р.
Кафедри Університету брали участь у реалізації 2-х проектів Програми
ЄС «ТЕМПУС», що спрямована на модернізацію системи вищої освіти та
створення простору для співпраці між країнами-членами ЄС та країнамипартнерами, зокрема:
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• JP-543968-2013 «Модернізація курсів з інформаційної безпеки та
стійкості» (координатор проекту – Таллінський технічний університет
(м. Таллінн, Естонія);
• 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES «Модуль трансферу знань:
з прикладного дослідження і технологічно-підприємницького обміну
ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів»
(координатор проекту – Вища школа – Університет наук Йоаннеум (м.
Грац, Австрія).
25
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Інші колективні гранти
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2013-2014 н.р.

Індивідуальні гранти

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Рис. 5. Динаміка наукової та освітньої грантової діяльності
за 2013/14- 2015/16 н.р.
Співробітники ХННІ брали участь в проведенні наукових досліджень за
міжнародним проектом EANET: «Entrepreneur Alumni Network» 544521TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES «Міжнародна мережа випускниківпідприємців»(координатор проекту – Університет прикладних наук (м.
Амстердам, Нідерланди).
У рамках виконання міжнародного грантового проекту TEMPUS KTU
(Knowledge Transfer Unit) у 2016 році – CYBER FORUM DESSERT 2016 в рамках
проекту «Модернізація курсів з інформаційної безпеки та стійкості».
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Успішно завершено міжнародний грантовий проект Вишеградського
фонду, присвяченийпоширенню фінансової освіти серед дітей та молоді,
(V4EaP) «Передача досвіду країн Вишеградської четвірки (В4) країнам
Східного партнерства (СхП) та розвиток потенціалу і нового досвіду
громадянського суспільства країн Центральної і Східної Європи в галузі
фінансової грамотності та економічної освіти для молодих людей»
(координатор проекту – Міжнародна організація фінансової освіти дітей та
молоді).
Науково-педагогічні працівники ЛННІ взяли участь у навчальнодослідницькій програмі за проектом Erasmus Mundus Action 2 (Mobility) в
Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, ФРН),
стипендіальній
програмі
«Maidan
Stipendien/Ukraine,
Maidan/OeADStipendium» у Віденському університеті (м. Відень, Австрія) та у проеті
«Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ: фаза якості та
інтернаціоналізація» у Варшавському університеті (м. Варшава, Республіка
Польща).
У 2016 р. аспірант Університету взяла участь у Програмі стажування
німецького бізнесу для України у м. Берлін (ФРН), ще 6 студентів і аспірантів
подали заявки для участі в цій Програмі у 2016/2017 н.р. Студентка Інституту
банківських технологій та бізнесу поступила на навчаннядо Естонського
університету прикладних наук з підприємництва (м. Таллінн, Естонська
Республіка) за рахунок грантового фінансування Міністерства закордонних
справ Естонії.
Упродовж минулого навчального року науково-педагогічними
працівниками УБС було подано 4 заявки для участі у програмі "Еразмус+"
за напрямом розвитку потенціалу вищої освіти (КА2), 4 заявки для участі в
програмі Жана Моне, 1 заявку на участь в програмі Горизонт2020,1 заявку – в
проекті фінансування Уряду Щвеції та 2 заявки на фінансування Посольства
Канади в Україні, 1 заявку ПРООН в Україні на «Розробку програми та
проведення середньострокового міждисциплінарного очно-дистанційного
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навчання з компонентом практичного консультування для керівників
обраних членських бізнес-об’єднань малого та середнього бізнесу», а також 2
проекти на отримання грантового фінансування за програмами українськонімецької перспективи співпраці в галузі освіти та науки та українолатвіського співробітництва.,
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Діяльність наукової бібліотеки

Головним завданням діяльності бібліотеки протягом навчального року
було забезпечення оперативної та якісної інформаційної підтримки розвитку
освітнього та наукового процесів в Університеті шляхом надання кожному
користувачу змістовного, повноцінного та оперативного доступу до будь-яких
інформаційних ресурсів забезпечення освітньої, наукової та професійної
діяльності, для чого були задіяні як традиційні бібліотечні форми, так і новітні
інформаційно-комунікаційні технології.
Формування бібліотечного фонду проводилось у відповідності до потреб
інформаційного забезпечення за напрямами навчальної, наукової, виховної
роботи університету та інформаційним запитам читачів.
Загальні бібліотечні ресурси Університету становлять 373651
документів при загальній чисельності 5330 читачів та 9 місць книговидачі.
У 2016 р. основні бібліотечні фонди поповнилися 594 примірниками
наукової, навчальної та пізнавальної літератури і становлять 254111
примірників, у тому числі фонд наукової літератури бібліотеки збільшився на
141 примірників до 14280 примірників. Наукова бібліотека та підрозділи
Університету отримують 84 комплекти журналів та періодичних видань
загальною вартістю понад 50000 грн.
Особлива увага приділяється якісному складу фонду навчальної
літератури: проводиться постійний моніторинг стану інформаційного
забезпечення навчальних дисциплін навчальною, навчально-методичною та
науковою літературою з наступним повідомленням навчальних кафедр.
З метою своєчасного та диференційованого забезпечення необхідною
інформацією навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в
Університеті створені та постійно поповнюються електронні каталоги і
цифрові бібліотеки, в яких зберігаються навчально-методичні матеріали
(конспекти лекцій, програми дисциплін, навчальні посібники, тестові
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завдання тощо), які надходять на електронних носіях, чи до яких забезпечено
дистанційний доступ.
Узагальнена кількість записів електронного каталогу бібліотечних
фондів Університету становить 55737 записів, серед яких 218 записів
авторефератів та рукописів дисертацій.
Для забезпечення оперативного широкого доступу до наукових
здобутків та навчально-методичних напрацювань науково-педагогічних
працівників в Університеті реалізовано проект зі створення Інституційного
репозитарію
ДВНЗ
"Університет
банківської
справи"
eUBIR
з
постійним
(http://do.ubs.edu.ua/_layouts/15/UBS.Repository/Index.aspx)
наповненням його науковими статтями, монографіями, підручниками,
навчальними посібниками, авторефератами та рукописами дисертацій. В
основному архіві репозитарію міститься 753 матеріали.
Активно використовується ліцензійний доступ до повнотекстових баз
даних, а саме:
• до правової системи «ЛІГА: ЗАКОН»;
• до повнотекстової бази даних eLibrary.ru;
• до повнотекстової бази даних по бухобліку «Все про бухгалтерський
облік»;
• до електронної повнотекстової бази даних книг (780 назв)
видавництва ЦУЛ;
• до реферативної наукометричної бази даних наукових публікацій
Web of Science (WoS) проекту Web of Knowledge компанії Thomson Reuters;
• до локальних мереж, в яких оперативно розміщується корисна для
користувачів інформація, повнотекстові тематичні бібліографічні покажчики,
укладені бібліографами для інформаційного забезпечення науково-дослідних
робіт кафедр, інформаційно-бібліотечні списки.
Важливим напрямом бібліотечної діяльності було надання користувачам
працівниками
бібліотеки
тематичних,
бібліографічних,
адресних,
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фактографічних довідок, формування рекомендаційних списків літератури та
проведення тематичних оглядів.
Для набуття студентами відповідних навичок користування сучасними
методами пошуку інформації провідними фахівцями бібліотеки були
прочитані лекції "Інформаційний пошук та складання бібліографічних списків
за допомогою електронного каталогу" та "Інформаційно-бібліотечне
забезпечення навчального процесу та наукової діяльності" з проведенням
тренінгів щодо користування електронними ресурсами та інтегрованою
інформаційно-бібліотечною системою ІРБІС.
У 2016 р. для проведення ліцензування 7 спеціальностей підготовлено
пакети
інформаційного
забезпечення
підручниками,
навчальними
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою.
Упродовж року забезпечувалося постійне інформування науковопедагогічних працівників, студентів та аспірантів про нові надходження
літератури, журналів та періодичних видань, організовувалися тематичні
книжкові виставки, огляди фахових журналів на кафедрах та виставкових
стендахпротягом проведенняосвітньо-наукових заходів: науково-практичних
конференцій, семінарів, засідань Дискусійного клубу та тематичних круглих
столів, Міжнародних виставок навчальних закладів, Національних виставокпрезентацій. Загалом було проведено 137 книжкових тематичних виставок,
відбулося 13 культурно-масових заходів, 27 екскурсій.
Працівники бібліотеки взяли участь у роботі 9 науково-практичних
конференціях та семінарах.
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Навчально-виховна робота

Одним із пріоритетних напрямів організації навчально-виховної роботи
у ДВНЗ «Університет банківської справи» було активне формування у молодої
людини відчуття патріотизму, любові до Вітчизни, підготовка молоді до
самостійного життя в умовах ринкових відносин і конкуренції на засадах
загальнолюдських ідеалів, стійких моральних якостей, норм і принципів.
Для вільного розвитку особистості, її самовизначення та самореалізації,
утвердження громадянської позиції та відповідальності, вміння вільно
мислити та здорового способу життя, в Університеті створено всі належні
умови.
Студентське самоврядування Університету відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» забезпечувало участь здобувачів вищої освіти в управлінні
навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяло
набуттю управлянського досвіду та розуміння відповідальності. Представники
студентського самоврядування Університету брали участь у проведенні
заходів, ініційованих МОН України, Всеукраїнськими органами студентського
самоврядування, громадськими організаціями, нашими партнерами (табл. 2).
Таблиця 2
Показники результативності виховної роботи
№
Показники
пор.
1
Кількість клубів і гуртків за інтересами:
- у них студентів
2
Кількість спортивних секцій:
- у них студентів
3
Кількість студентів, які отримали нагороди
та дипломи на спортивних змаганнях:
- обласних
- галузевих
- державних
- міжнародних
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ІБТБ
2
30
4
65
1
1

Інститути
ЛННІ
ХННІ
7
4
160
100
16
6
150
150
42
12
16
14
–

26
4
2
–

ЧННІ
9
195
8
165
51
39
12
–
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4

•
•
•
•
•

•

Кількість студентів, які отримали нагороди
та дипломи на оглядах і конкурсах:
- обласних
- галузевих
- державних
- міжнародних

22
12
9
1
-

50

-

20
8
-

–
–
–

Успішно проводилися загальноуніверситетські заходи, зокрема (табл. 3):
святкування Дня знань, урочиста посвята у студенти;
Х «Аукціон надій»;
Університетські читання (Франківські, Шевченківські, Сковородинівські та
Нарбутівські);
Конкурс на кращого студента;
святкування Днів кафедр; Дня українського війська; Дня вишиванки; Дня
банківського працівника; Міжнародного Дня студента; Всесвітнього тижня
заощаджень;
урочисті вручення дипломів випускникам.
Таблиця 3
Результати
культурно-мистецької та спортивно-масової діяльності

Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів
тощо
Кількість нагород (медалі, дипломи переможців), отриманих вищим
навчальним закладом на міжнародних мистецьких виставках,
фестивалях і конкурсах тощо
Кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів
Кількість нагород (медалі, дипломи), отриманих вищим навчальним
закладом на всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах
Кількість нагород, здобутих спортсменами на міжнародних спортивних
змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи, Всесвітні
Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів)
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів / задіяно
в них студентів
у тому числі:
інститутських
університетських
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1
1
3
4
–

76 / 764
30 / 510
12 / 62
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міських
обласних
всеукраїнських
міжнародних
Кількість проведених спортивно-масових заходів / задіяно
в них студентів
у тому числі:
інститутських
університетських
міських

обласних

18 / 87
5 / 90
10 / 15
1/1

37 / 150
7 / 86
1 / 17
-

3 / 35

всеукраїнських
міжнародних

1 / 12
–

За напрямом морального та естетичного вихованнястуденти відвідали
вистави у Київському національному театрі оперети, Національному театрі
імені Івана Франка, Львівського національного театру опери та балету ім.
Соломії Крушельницької,молодіжних театрах та музеях Києва, Львова,
Харкова, Черкасах.
Проводилися заходи соціального спрямування: робота з соціальнонезахищеними
верствами
населення
(дітьми-сиротами,
інвалідами,
малозабезпеченими сім’ями), системна робота з сиротинцями та школамиінтернатами, учасниками бойових дій.
Реалізовано просвітницькі, благодійні студентські проекти для
тимчасово переміщених з окупованих територій осіб: міжнародні
волонтерські проекти у рамках діяльності Молодіжного центру Європейського
співробітництва «Планета ХХІ», організовано збір речей та матеріальної
допомоги, проводилося надання психологічної підтримки, курсів для
професійної переорієнтації переселенців.
Ректор
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