
«Економіст-теоретик легко може викликати роздратування і 

навіть справжнє занепокоєння у суспільстві, 
оскільки говорить не лише про те, що 

відбувається, але й про те, як має бути» 
Фрідріх Август фон Хайєк,  

  Нобелівська премія, 1974 р. 

П Р О Г Р А М А 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ  
кафедри банківських інвестицій 

на період 2014-2015 роки 

17.03.2014 



ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Кафедра банківських інвестицій 

Створена у вересні 1996 року 

17.03.2014 



Завідувач кафедри 

МАЙОРОВА ТЕТЯНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 
к. е. н. доцент,  

нагороджена нагрудним знаком  

Міністерства освіти і науки України  

«Відмінник освіти України» та «Петро Могила».  

 17.03.2014 



Кафедра банківських 

інвестицій 

 

є випусковою за 

спеціальністю 8.03050802  

«Банківська справа»,  

в межах якої відкрито 

магістерську програму 

 «Фінансування 

інвестиційних проектів»  

8.03050802/2. 

17.03.2014 



Наукові здобутки кафедри 

Виконані науково-дослідні 
роботи 

 «Активізація інвестиційної 

діяльності фінансово-кредитних 

установ» (номер державної реєстрації 

0102U000938)   

 «Інвестування соціального 

розвитку України» (номер державної 

реєстрації 0105U001895);  

 «Оцінювання інвестиційних 

проектів в нових умовах 

господарювання» (номер державної 

реєстрації 0107U001840)   

 «Розвиток ринку інвестицій в 

Україні» (номер державної реєстрації 

0107U007383)   

 «Формування інвестиційних 

ресурсів в Україні» (номер державної 

реєстрації 0111U000292)  

 

За роки існування кафедри 
підготовлено та захищено:  

 

 2 докторські дисертації  

 18 кандидатських 

дисертацій 

 

Готуються до захисту  

докторські дисертації  

 
Майорова Т.В. 

 Онікієнко С.В. 

 Котковський В.С. 

 Поліщук Є.А. 

Юркевич О.М. 



Наукові здобутки кафедри 

Проведені наукові заходи 

(круглі столи) 

 «Фондовий ринок України: 

інвестиційні можливості»              

(19.05.2011 р.)   

 «Актуальні питання розвитку 

економік країн, що розвиваються (на 

прикладі КНР)» (22.12.2011 р.) за участі 

викладачів Пекінського університету 

економіки та фінансів  

  «Іноземні банківські інвестиції: 

стан та перспективи розвитку» 

(23.03.2012 р.) за участю викладачів 

кафедри банківської справи КНЕУ та 

ТНЕУ; фахівців Центру наукових 

досліджень НБУ; Департаменту розвитку 

продуктів роздрібного бізнесу               

ПАТ «Креді Агріколь»   

 

Проведено: три міжнародні 
науково-практичні конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 квітня 2010 р., 3 листопада 2011р.  

«Фінансово-кредитний механізм 

активізації інвестиційного 

процесу»  

 

7 листопада 2013 р. 

 «Фінансування інноваційного 

розвитку України: стан, проблеми 

та перспективи»  

 



Міжнародні досягнення 

РЕЗУЛЬТАТИ: 

 участь у міжнародному науково-дослідному проекті за рахунок гранту Федерального 

бюджету Російської федерації на тему «Фінансово-методичні аспекти трансформації 

російської освіти» (угода №14.В37.21.1995) 

 укладання угоди про співпрацю між кафедрою фінанси і кредит ФДОЗВПО «Санкт-

Петербурзький державний університет сервісу і економіки» та кафедрою банківських 

інвестицій   ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 проведення 7 листопада 2013 р. Міжнародної науково-практичної конференції 

 Публікація міжнародної монографії: Финансово-методические аспекты трансформации 

российского образования : коллективная монография / [Л.А. Подолянец, Т.Н. Майдан, 

Т.В. Майорова и др.] ; под науч. ред. Л.А. Подолянец, Т.Н. Майдан, Т.В. Майоровой. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2013.  

 Публікація 4 спільних наукових статей у виданнях з міжнародним індексом наукового 

цитування 



СТРУКТУРА КАФЕДРИ 

• 1 доктор економічних наук,  

• 13 кандидатів економічних наук,  

• 4 старших викладачі,  

• 1 асистент. 

 

• За останні 5 років 7 викладачів кафедри 
захистили кандидатські дисертації.  

• У 2013 році 2 викладача кафедри отримали 
вчене звання доцента.  

Професорсько-
викладацький склад 

кафедри :  

17.03.2014 



фундаментальна та якісна підготовка 

конкурентоспроможних фахівців у галузі 

фінансування та кредитування інвестиційних 

проектів для забезпечення інноваційного розвитку 

суспільства і підтримки позитивного іміджу 

кафедри в освітній, науковій, економічній сферах 

діяльності 

МІСІЯ КАФЕДРИ 

17.03.2014 



Мета кафедри 

• формування та розвиток у майбутніх 

фахівців професійних знань з теорії та 

практики корпоративного та 

банківського фінансування інвестиційних 

проектів в умовах ринкової економіки 

 

17.03.2014 



ЗАВДАННЯ КЕФ 
 забезпечити сучасний рівень загальноекономічної 

підготовки у галузі знань «Економіка та 

підприємництво» через підвищення якості викладання 

дисциплін інвестиційного циклу 

 поглибити спеціалізовану підготовку фахівців 

фінансово-банківської сфери шляхом формування 

фахових компетенцій, які відповідають запитам ринку  

 участь у програмах підвищення кваліфікації кадрів з 

урахуванням нагальних потреб проведення 

економічної реформи 

 проведення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень з фінансів, кредиту та банківської справи 

 здійснення експертно-аналітичного супроводу 

діяльності фінансово-кредитних установ, органів 

державної влади та місцевого самоврядування  



РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕФОРМУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Залучення студентів і аспірантів до науково-дослідницької 
діяльності кафедри: 

робота студентського 

наукового гуртка  

за напрямом 

«Активізація 

інвестиційної 

діяльності в Україні» 

організація та 
проведення щорічної 
студентської наукової 

конференції за 
напрямом 

«Інвестування» серед 
студентів 3-5 курсів 

організація та 

проведення 

тематичних гуртків із 

дисциплін кафедри за 

участю студентів  

3-5 курсів 

Виконання фундаментальних та прикладних наукових тем, 

що фінансуються з державного бюджету України:   

1. «Фінансово-кредитний механізм в активізації інвестиційного процесу»   

(2013-2017 роки) № державної реєстрації 0113U003555  

 

2. «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційно-інноваційного 

розвитку економіки України» (2014-2015 роки)   



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 2012-2013 навчального року 

17.03.2014 



Інтернаціоналізація наукових 

досліджень 

 
Участь у Міжнародних грантах спільно із Українсько-французьким інститутом 

менеджменту  
 
 
Докторант  кафедри, к. е. н., доцент Поліщук Є.А. отримала на 2014 рік  

ГРАНТ УРЯДУ ФРАНЦІЇ «КОРОТКОСТРОКОВЕ НАУКОВЕ 

СТАЖУВАННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У ВУЗАХ ФРАНЦІЇ»  

на базі Міжнародної школи  інформаційних наук, м. Сєржі Пунтуаз 

EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information)  

17.03.2014 



Заплановано на 2014-2015 роки: 

Наукові заходи: 
 2 круглих столи та 4 дослідницькі семінари з проблем формування інвестиційного 

клімату в Україні 

6 публічних виступів та лекцій на базі дисциплін «Інвестування», «Проектне 

фінансування» 

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри: 

2 одноосібні 
монографії  

1 міжнародна 
монографія 

 

не менше 1 статті 
(на одного 

викладача у 
семестр) у виданнях, 

що входять до 
міжнародних 

науково-метричних 
баз даних  

не менше 2 статей 
(на одного 

викладача у 
семестр) у 

наукових фахових 
виданнях України  

не менше 2 тез (на 

одного викладача у 

семестр) 
міжнародних та 
всеукраїнських 

науково-
практичних 
конференцій 

Захисти: 

3 дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук 

6 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук 



РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Оновлення навчально-методичних видань  

із наук та дисциплін 

• Підручник «Інвестиційне кредитування» - Майорова Т.В. 

• Навчальний посібник «Іпотечний ринок» - Мякишевська О.М. 

• Перевидання підручників: 

•      «Інвестиційний аналіз» - Онікієнко С.В. 

•      «Проектне фінансування» - Майорова Т.В., Ляхова О.О. 

• НМК для англомовної магістерської програми, відп. Онікієнко С.В.  

 

Розробка новітніх навчальних планів, навчальних 

дисциплін для бакалаврського та магістерського рівнів 

англійською мовою  

•На магістерському рівні – розробка навчального плану за англомовною 

магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів» ("Financing of 

investment projects") 

•На бакалаврському рівні – удосконалення НМК із наук  «Інвестування», 

«Інвестиційний аналіз», «Інвестиційне кредитування» 

 



РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Розробка НМЗ для нових 

навчальних дисциплін 

варіативної складової  

магістерської програми  

«Фінансування інвестиційних 

проектів»   

«Венчурне фінансування»  

  

«Фінансово-інвестиційний 

консалтинг»  

 

17.03.2014 



РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Посилення підготовки фахівців бакалаврського рівня 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

 на основі запровадження  

сертифікованої програми  

«Фінансово-інвестиційний консалтинг» із можливістю 
отримання сертифікату 

 

 



Підвищення компетенцій студентів КЕФ шляхом 
участі в чемпіонаті з інтернет-трейдингу серед 

студентів  

 вищих навчальних закладів України - 

«Біржова універсіада 2014» 

 

17.03.2014 

Мета проекту «Біржова 

універсіада» - 

 надати студентам можливість 

перевірити на практиці та 

закріпити в ході реальних 

біржових торгів, знання, 

отримані в рамках навчальних 

програм з економіки 
 



Підготовка англомовної 

магістерської програми: 

«ФІНАНСУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»  

для студентів спеціальності  

«Банківська справа» 

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

17.03.2014 

Заплановано на 2014-2015 роки: 
підвищення кваліфікації викладачів (фахова іноземна мова) 

 підготовка НМК з наук (дисциплін) магістерської програми 

на англійській мові 



Удосконалення організації навчального 

процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання 

17.03.2014 

 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 



РОЗДІЛ III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

Захист докторських та 
кандидатських дисертацій 

на 01.01.2015   

2 – захисти докторських 
дисертацій  

3 – захисти кандидатських 
дисертацій  

на 01.01.2016   

2 – захисти докторських 
дисертацій  

3 – захисти кандидатських 
дисертацій  

 

Отримання вченого звання 

«ДОЦЕНТА КАФЕДРИ» 

3 викладача на 01.01.2015   

3 викладача на 01.01.2016   

Стажування на 

підприємствах чи у вузах 

1 викладач на 01.01.2015  

1 викладач на 01.01.2016 

Показники розвитку кадрового забезпечення: 



РОЗДІЛ ІV. ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

17.03.2014 



Заплановані заходи на 2014-2015 роки 

 щорічне проведення спільних наукових 
заходів із проблем фінансово-кредитного 
забезпечення інвестиційної діяльності в 
умовах соціально-економічної нестабільності  

 видання спільної колективної монографії 
(2015 р.) 

 спільні публікації викладачів у міжнародних 
наукових фахових виданнях 

17.03.2014 

З кафедрою фінанси і кредит  
ФДОЗВПО «Санкт-Петербурзький державний 

університет сервісу і економіки» 



РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

КАФЕДРИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ СЕКТОРОМ 

 ТА ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ 

 Налагодження співпраці з Державним агентством з 
інвестицій та управління національними проектами 

України 

•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 
 

Залучення  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 17.03.2014 



Подальше розширення напрямів співпраці  

та реалізація спільних проектів  

із новими бізнес-структурами шляхом: 

•залучення спеціалістів-практиків 

до читання проблемних лекцій, 

проведення тренінгів, круглих столів  

 

 

• налагодження і підтримання  

співпраці з роботодавцями щодо  

працевлаштування випускників  

і проходження практики шляхом  

укладання угод,  меморандумів про співпрацю 

17.03.2014 



 ТОВ «Фінансова Компанія» 
Центр Фінансових Рішень» ТМ 

«КредитМаркет» 

Компанія з управління 

активами  

«Сократ» 

 Компанія  

Franchise Group 
17.03.2014 



РОЗДІЛ VІ. РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ  

КЕРУВАННЯ КАФЕДРОЮ  

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЇЇ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

Створення електронної сторінки викладача кафедри 

https://sites.google.com/site/petrenkokneu/   

17.03.2014 

https://sites.google.com/site/petrenkokneu/


 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

17.03.2014 


