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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 

Найважливіші результати науково-дослідних робіт 

 
«Фінансово-кредитні важелі в активізації 

інвестиційного процесу» 
 (номер державної реєстрації 0113U003655) 

01.01.2013 – 31.12. 2017 рр. 
 

«Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні 
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки 

України»  
(номер державної реєстрації 0114U004326) 

01.06.2014 – 31.12. 2015 рр. 
 

 

 



25.01.2016 

Отримані патенти  
(свідоцтва авторського права): 

 
 Майорова Т. В. 

 №62745 від 30.11.2015р.  
про реєстрацію авторського права на 

науковий твір  
«Синергетичний підхід у формуванні 

сучасної парадигми фінансово-кредитного 
механізму активізації інвестиційного 

процесу»,  
 

а також 
 

 Власова І. В. № 62528 від 16.11.2015 р.  
 Гернего Ю. О. №… від 07.12.2015р.  
 Петренко І. П. № 61454 від 31.08.2015 р.  
 Урванцева С.В. №… від 18.12.2015р.  

 



НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 
Захищено 10 дисертацій 

докторські дисертації : 
1. Майорова Т. В. Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні  

наук. керівник А. М. Мороз. - К., 2014. - 554 с. 
2. Онікієнко С. В. Регулювання інвестиційної діяльності банків; наук. керівник М. І. Диба . - 

Київ, 2015. – 497 с. 
кандидатські дисертації: 
3. Нагорна О.В. Фінансове забезпечення підприємств комунального господарства; наук. 

керівник М. І. Диба. - Київ, 2013. – 171 с. 
4. Крук В.В. інвестиційний потенціал місцевих бюджетів; наук. керівник В.В. Хлівний. - Київ, 

2013. – 168 с. 
5. Гладчук  К. М. Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його 

формування в Україні; наук. керівник Т. В. Майорова .- К., 2014. – 211 с. 
6. Гернего Ю. О.  Кредитування інноваційних проектів наук. керівник О. М. Диба. - К., 2014. - 

287 с. 
7. Петренко  І. П. Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу; наук. Керівник   

Т. В. Майорова. - Київ, 2014. - 250с. 
8. Василишен Ю. В. Банки у формуванні інвестиційного потенціалу регіону; наук. керівник    

С. В. Онікієнко. - Київ, 2015. - 231 с. 
9. Урванцева С. В. Інвестиційний кредит в Україні та формування його ціни; наук. керівник О. 

Г. Шевченко.- Київ, 2015. – 282 с. 
10. Мякишевська О. М. Комерційна іпотека у забезпеченні кредитних зобов'язань  наук. 

керівник М. І. Диба; - Київ, 2015. – 266 с. 
 

 



НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 
Ініційовано та проведено: міжнародну науково-практичну конференцію 

7 листопада 2013 р. 
 «Фінансування 

інноваційного розвитку 
України: стан, проблеми та 

перспективи»  
 прес-реліз та повний фото звіт 

Вісник НБУ, грудень 2013 - нотатки з 
конференції 

http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskyh_investicij/news_of_department_30/pr_conf_071113/


НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 
Ініційовано та проведено: круглий стіл 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 червня 2014 р. 
«Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні у 

кризових умовах»  
за участю представників Київського обласного та міського центру з інвестицій та розвитку 

повний фотозвіт 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 
Проблеми формування інвестиційного клімату в 
Україні. 
Чому євроінтеграція  України має забезпечити 
зростання  іноземних інвестицій. 
Якою повинна бути інвестиційна політика держави у 
кризових умовах. 

 

http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskyh_investicij/news_of_department_30/zasid_kef1/
http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskyh_investicij/news_of_department_30/zasid_kef1/


Посилення позицій кафедри у підготовці студентів на 
Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інвестування» 

 

19-21 березня 2013 року у Донецькому національному університеті 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся ІІ тур 
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Інвестування», у якій студенту 3 групи IV курсу кредитно-економічного 
факультету Шевчуку Ярославу Васильовичу присуджене 2-ге місце і 
нагороджено дипломом ІІ ступеня 

Результат 2013 року 

25.01.2016 

 



Посилення позицій кафедри у підготовці студентів на 
Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інвестування» 

 

25.01.2016 

24-26 березня 2014 року у Донецькому національному університеті економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся ІІ тур Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування», у якій студентці 
IV курсу кредитно-економічного факультету Дзюбі Тетяні Олегівні присуджене 
1-ше місце і нагороджено дипломом І ступеня 

Результат 2014 року 
 



Посилення позицій кафедри у підготовці студентів на 
Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інвестування» 

 

25.01.2016 

25-27 березня 2015 року у Національному університеті Державної податкової 
служби України (м. Ірпінь) відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади 
з навчальної дисципліни «Інвестування», у якій студентці IV курсу кредитно-
економічного факультету Бородай Вероніці Олександрівні присуджене 1-ше 
місце і нагороджено дипломом І ступеня 

Результат 2015 року 
 



Посилення позицій кафедри у підготовці студентів на 
Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 

 

25.01.2016 

1 квітня 2014 року у ДВНЗ “Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана” відбувся ІІ тур конкурсу «Кредитно-банківська 
система: історія, сучасність та перспективи розвитку», у якому студенту V 
курсу магістерської програми «Фінансування інвестиційних проектів» 
Кузьменко Віталію Миколайовичу присуджене 1-ше місце і нагороджено 
дипломом І ступеня 

Результат 2014 року 
 



25.01.2016 

Впродовж 2013-2015 рр. у загальноуніверситетській 
науковій студентській конференції на секційному засіданні за 
напрямком  

«Інвестиційна діяльність суб‘єктів 
господарювання»  

під керівництвом завідувача кафедри банківських інвестицій 
проф., д.е.н. Майорової Тетяни Володимирівни  

прийняли участь 54 студенти. 
За участь у конференції були відзначені наступні студенти:  
 Роки 1 місце 2 місце 3 місце 

2013 
Мартишенко А., 

 Саркісян А.  
(ІІІ курс, ФЕФ) 

Кузьменко В. 
(IV курс, КЕФ) 

Дзюба Т.О. 
(ІІІ курс, КЕФ) 
Пилипенко В.  

(ІІІ курс, ФЕФ) 

2014 Дзюба Т. О.  
(IV курс, КЕФ) 

Сівко К. С.  
(ІІІ курс, ФЕФ) 
Ластівка Ю. Е.  
(IV курс, КЕФ) 

Полякова І. А.  
(IV курс, КЕФ) 

Липко А. С.  
(IІІ курс, ФЕФ) 

2015 
Солопенко Т. В. 
(IV курс, КЕФ) 

 

Мороченець Т.І.  
Ященко О. В. 

(IV курс, КЕФ) 
 

Сергієнко М. О., 
Шопук Р.В.  

Мястковська В. С. 
(IV курс, КЕФ) 

 



За ініціативи кафедри  
 
викладачі і студенти прийняли участь у тренінгу від  

Finance Modelling Agency   
та отримали сертифікати 
 
 

5 квітня 2014 р.  

19 грудня 2015 р. 

 



Інтернаціоналізація наукових досліджень 

Wyźszа Szkołа Informatyki i 
Umiejętności, Польща 

7 -13 листопада 2015 р.  
Майорова Т.В.  
Юркевич О.М. 
8-15 березня 2015 р. 
Петренко І.П.  
Мякишевська О.М. 
 

25.01.2016 

Участь у Міжнародних стажуваннях 



Інтернаціоналізація наукових досліджень 

25.01.2016 

Участь у Міжнародних стажуваннях 

Universität Konstanz, 
Німеччина 

 
1 -11 червня 2015 р.  
Поліщук Є.А.  
 



Результативність виконання науково-дослідної роботи 

25.01.2016 

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри 
за 2013-2015 рр. 

Показники Кількість 

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних. 
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних 
баз даних. 
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 
видань України. 
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, 
що не включені до переліку наукових фахових видань України. 
1.5. Монографії. 
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України. 
1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України. 

46 
 

10 
 

56 
 

114 
13 
3 
1 



РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ З ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

25.01.2016 

Впровадження нових навчальних наук та дисциплін 

 для МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 

«Фінансування  
інвестиційних проектів»   

 

«Менеджмент корпорацій» 
«Менеджмент малого бізнесу»  

«Державне управління економікою» 
 

Дисципліни 
Венчурне фінансування» 
Фінансово-інвестиційний консалтинг 
Інвестиційний менеджмент 
Соціальні інвестиції  
 

Науки 
Методологія економічних досліджень 
 

Науки 
Інвестиційний менеджмент 
 

Дисципліна 
Теорія фінансування інвестицій 
 

Програма підготовки 
докторів філософії (PhD) 



Удосконалення організації навчального 
процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання 

25.01.2016 

розробка методичних матеріалів для застосування 
дистанційних технологій навчання для заочно-
дистанційної форми всіх напрямів підготовки та 
спеціальностей із усіх навчальних програм наук 
(дисциплін) 
підвищення кваліфікації викладачів для 
проведення занять із застосуванням дистанційних 
технологій 



Підготовка англомовної магістерської програми: 
«ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ»  
для студентів спеціальності  «Банківська справа» 

25.01.2016 

Науковий керівник д. е. н., доцент Онікієнко С.В. 

підвищення кваліфікації викладачів (вересень-грудень 2015 р.): 
курси вивчення польської мови (Майорова Т.В., Юркевич О.М.); 
курси вивчення англійської мови (Юркевич О.М., Власова І.В.); 

 
 

 підготовка НМК з наук (дисциплін) магістерської програми на 
англійській мові 



СТАН ДОЛУЧЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ДО РОБОТИ З 

ІНСТИТУЦІЙНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ КНЕУ 

25.01.2016 

 Колекція матеріалів кафедри, розміщених в 
депозитарії налічує 193 одиниці на 1.01.2016 р. 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

Захист докторських та 
кандидатських дисертацій 

на 01.01.2016   
2 – захисти докторських 

дисертацій  
8– захистів кандидатських 

дисертацій  
 

Отримання вченого звання 
«ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ» 

2 викладача на 01.01.2016   
 

«ДОЦЕНТА КАФЕДРИ» 
4 викладача на 01.01.2016   

 

Стажування на підприємствах 
чи у вузах 

4 викладача на 01.01.2016  

Показники розвитку кадрового забезпечення: 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ У МІЖНАРОДНОМУ 
СПІВРОБІТНИЦТВІ  

25.01.2016 



Міжнародні досягнення 

РЕЗУЛЬТАТИ: 
звіт 
 участь викладачів у міжнародному стажуванні у м. Лодзь (Польща) «Сучасний 

університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських 
кваліфікаційних рамок» за організації та підтримки Фундації Central European Academy 
Studies and Certification (CEASC) на базі Університету Інформатики (Wyźszа Szkołа 
Informatyki i Umiejętności) за підтримки Центру Європейських Фондів (BFE), м. Лодзь 
(Польща). 

 короткострокове стажування викладачів та подальше поглиблення співпраці з Universität 
Konstanz, Німеччина. 
 

http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskyh_investicij/news_of_department_30/st_poland/


ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ 
КАФЕДРИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ СЕКТОРОМ 

 ТА ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ 

 Налагоджено співпрацю з Київським обласним центром 
з інвестицій та розвитку  

•підготовка аналітичних звітів (записок, доповідей), 
розробка методик, рекомендацій  
•залучення до навчального процесу практиків (публічні 
лекції) 
•проведення круглого столу з питань оцінки 
інвестиційного клімату 
•проходження практики студентів 
 

Залучено  до навчального процесу спеціалістів - 
практиків АТ «Ощадбанк»: 

- Участь у роботі державних екзаменаційних комісій 
- Залучення до навчального процесу практиків (публічні 
лекції) 
- Проходження практики студентів 
- Впровадження і використання результатів наукових 
досліджень кафедри у діяльності банку 25.01.2016 



Комітету Верховної ради з питань фінансової політики і 
банківської діяльності – «Основні напрями держаної грошово-

кредитної політики в активізації інвестиційного процесу в 
Україні» (№224508 від 10.12.2014р.); 

 
 Міністерства фінансів України – «Рекомендації з 

формування Концепції стратегії фінансово-кредитної політики 
держави в інвестиційній сфері»  

(№ 11-35417 від 08.12.2014р.,  № 11-28612 від 29.09.2015р.); 
 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 
«Комплекс заходів із підвищення ефективності використання 

державних фінансово-кредитних важелів в активізації 
інвестиційного процесу в Україні»       

(№ 07/100477-14 від 05.12.2014р.,  № 07/7588-15 від 31.01.2015 р., 
 № 07/7588-15 від 31.01.2015 р.) 

25.01.2016 

Підготовлено наукові записки до 



Налагоджено співпрацю з 
ТОВ «Фінансова Компанія»  
Центр Фінансових Рішень» ТМ «Кредит 
Маркет» 
 
Компанією з управління активами 
«Сократ» 

 
 
Компанією Franchise Group 

 
 
 
 

25.01.2016 



Ключові проблеми організації наукової 
діяльності в університеті: 

 відсутність механізму державної підтримки стажування 
викладачів і молодих вчених у провідних університетах світу 
 відсутність системи забезпечення базами виробничої 
практики з метою підвищення кваліфікації викладачів 
університету 
 відсутність єдиної доступної бази тем докторських і 
кандидатських дисертацій, за яким ведуться дослідження в 
розрізі спеціальностей в університеті. Ознайомлення з якими 
є важливим при виборі тем аспірантами 
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Ключові проблеми організації наукової 
діяльності в університеті: 

 
 оплата рецензування дисертацій незалежно від 
строку захисту дисертації, оскільки обсяг роботи не 
міняється і рецензент не впливає на строк захисту 

 
 включення часу витраченого на рецензування 
дисертацій (встановити норми) в фактичне 
навантаження викладача за підсумками року 
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Пропозиції щодо підвищення ефективності підготовки 
докторів наук: 

тривалість навчання в докторантурі варто збільшити до 4-х років 
включити можливість стажування докторанта у провідних ВУЗах за 
кордоном, що оплачується університетом – наприклад, до 3-х місяців  -  
до обов’язкової програми навчання в докторантурі 
встановити стипендію не менше заробітної плати доцента  
при захисті докторської дисертації ДОСТРОКОВО - виплачувати 
премії, бонуси 
оплачувати публікації в міжнародних та вітчизняних фахових 
виданнях 
при підборі кандидатів в аспірантуру/докторантуру перевагу 
потрібно віддавати тим кандидатам, що мають досвід викладацької 
роботи  у КНЕУ мінімум – 2 роки, і стосовно яких можна прогнозувати 
їх подальшу співпрацю з університетом  
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Пропозиції щодо розвитку наукової діяльності 
студентів: 

 розвивати систему наукових олімпіад, проводити конкурси на 
кращу наукову роботу студентів з публікацією та відповідним 
нагородженням (система преміювання) переможців 
 забезпечити висування на конкурсній основі найбільш 
обдарованих студентів на здобуття іменних стипендій та 
стипендій, заснованих різними фондами й організаціями 
 моральне й матеріальне заохочення студентів з оголошенням 
подяки, нагородженням грамотами, дипломами, грошовими й 
іншими преміями за високі показники у науковій діяльності 
 зобов’язати студентів прийняти участь у конференціях: для 4-
го курсу – мінімум 2 на рік, для 5-го  - 4 
 розробка системи грантів університету за найкращу наукову 
роботу за проблемною темою 
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Пропозиції щодо розширення діяльності Університету з 
комерційними, державними і міжнародними структурами у 

сфері наукової діяльності: 
 розширення можливостей щодо організації та фінансування взаємодії 
кафедр та різних спеціалізованих структур в рамках проведення наукових 
конференцій та круглих столів 
 періодично робити запити стосовно бажаної тематики магістерських 
дипломних робіт банкам – за 5-6 місяців до початку навчання магістрів. Це 
дасть змогу актуалізувати перелік тем МДР. Перед захистом робіт зробити 
розсилку по банкам із зазначенням назв тем робіт і запросити представників 
зацікавлених банків на захист. Це дасть змогу банкам обрати для 
працевлаштування випускників, що отримали поглиблені спеціалізовані 
знання за окремим напрямками. Опосередковано це дасть можливість 
зацікавити банки у наданні баз практики і подальшому працевлаштуванні 
випускників 
 «обтяжити» студентів, що навчаються за програмами включного навчання 
зробити презентацію КНЕУ у закордонних вузах 
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