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ВСТУП 

 

Програма інноваційного розвитку кафедри банківських інвестицій складена відповідно до 

Програми інноваційного розвитку університету і ґрунтується на: положеннях і нормах Законів 

України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про основи державної 

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про інноваційну діяльність»; постановах 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дослідницький університет», 

«Про надання статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» №76 від 3 

лютого 2010 р.; Стратегії розвитку університету на 2010-2015 рр., Програмі інноваційного 

розвитку університету на період 2013-2015 рр., Ухвалі Вченої ради «Про пріоритетні напрямки та 

програмні заходи подальшого розвитку Університету за положеннями доповіді академіка А. Ф. 

Павленка, схваленої Конференцією трудового колективу 16 жовтня 2012 р.» від 01.11.2012 р.  

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО  

КАФЕДРУ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Кафедра банківських інвестицій входить до складу кредитно-економічного факультету ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та створена на базі 

кафедри банківської справи наказом № 167 – к від 13.09.1996 р. 

Випускову кафедру очолює Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», к. е. н. доцент Майорова Тетяна 

Володимирівна, стаж роботи 23 роки. Вона нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і 

науки України «Відмінник освіти України» та «Петро Могила».  

Наукова робота викладачів кафедри здійснюється за науковим напрямом «Фінансово-

кредитні установи в інвестиційному процесі» під керівництвом завідувача кафедри Т.В. 

Майорової. На кафедрі здійснюється наукове керівництво (консультування) аспірантами 

(докторантами) та здобувачами наукових ступенів кандидата (доктора) економічних наук за 

науковою спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Наукові здобутки викладачів кафедри знайшли своє відображення при виконанні науково-

дослідних робіт: «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 інвестиційний ресурсів в 

Україні» (номер державної реєстрації 0111U000292). 
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Напрямки наукових досліджень кафедри мають фундаментальний характер, їх тематика 

характеризується новизною та актуальністю. 

Результати наукових досліджень впроваджуються в практичну діяльність фінансово-

банківських установ шляхом проведення семінарів, круглих столів, обміну інформацією, надання 

практичної допомоги спеціалістам, а також використовуються у навчальному процесі при 

викладанні нових дисциплін та оновленні змісту базових навчальних дисциплін.  

Кафедра банківських інвестицій є випусковою за спеціальністю 8.03050802 «Банківська 

справа», в межах якої відкрито магістерську програму «Фінансування інвестиційних проектів» 

8.03050802/2. 

Робота колективу кафедри зосереджена на наступних основних напрямах: 

1) науково-дослідницька робота; 

2) навчально-методична робота; 

3) розробка та впровадження заходів щодо реалізації вимог Болонської декларації в 

учбовому процесі КНЕУ. 

Організація учбового процесу колективом кафедри банківських інвестицій здійснюється у 

відповідності з навчальними планами. Викладачі працюють відповідно до індивідуальних та 

робочих планів. 

Значну увагу зосереджено на вдосконаленні учбового процесу. Викладачі кафедри 

приймають активну участь у реалізації заходів по активізації самостійної роботи студентів та 

індивідуальної роботи в умовах приведення аудиторної роботи студентів у відповідність з 

вимогами Болонського процесу.  

Велика увага приділяється оновленню робочих навчальних програм, якими забезпечено 

усі навчальні дисципліни, котрі кафедра викладатиме у новому навчальному році, як серед циклу 

нормативних, так і вибіркових дисциплін. Щорічно оновлюються і екзаменаційні завдання з 

дисциплін, і самі екзаменаційні білети.  

Кафедра активно працює над розробкою нових навчальних дисциплін за інноваційною 

складовою. В 2012/2013 навчальному році були внесені зміни до варіативної складової освітньо-

професійної програми «бакалавр» спеціалізації «Кредит», а саме вперше почала викладатися 

дисципліна «Бюджетування інвестиційних проектів», яка сприятиме формуванню у студентів 

необхідних фахових компетенцій для оцінювання інвестиційних проектів у процесі їх 

фінансування. В 2013/ 2014 навчальному році викладачі кафедри працюватимуть над розробкою 

нових дисциплін варіативної складової магістерської програми «Фінансування інвестиційних 

проектів» – «Венчурне фінансування» та «Фінансово-інвестиційний консалтинг». 

Викладачами кафедри запроваджено тренінгові заняття з основних дисциплін, зокрема, 

«Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Інвестиційне кредитування», «Іпотечний ринок». З 2007-
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2008 навчального року запровадженні міжпредметні тренінги за магістерською програмою 

«Фінансування інвестиційних проектів» – «Управління портфелем інституційного інвестора». 

Колектив кафедри банківських інвестицій постійно працює над забезпеченням 

навчального процесу власними учбово-методичними розробками. Для магістрів спеціальності 

«Банківська справа» спеціалізації «Фінансування інвестиційних проектів» викладачі кафедри 

підготувати електронні матеріали для дистанційного вивчення дисциплін «Проектне 

фінансування» (Майорова Т.В., Урванцева С.В.), «Проектно-кошторисна справа» (Смірнова О.О.), 

«Портфельне інвестування» (Шевченко О.Г., Юркевич О.М., Урванцева С.В.). 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Кафедра банківських інвестиції є однією з провідних кафедр кредитно-економічного 

факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Вона була створена в процесі розподілу кафедри банківської справи у серпні 1996 року з метою 

ґрунтовної підготовки фахівців з кредитно-інвестиційного напряму. Одним із засновників кафедри 

є професор Зуллас Костянтин Григорович, науково-педагогічний стаж якого складає більше 50-ти 

років. З 1996 по 2007 роки кафедру очолював доктор економічних наук, професор, Пересада 

Анатолій Анатолійович. 

З 2008 року кафедру банківських інвестицій Київського національного економічного 

університету очолює кандидат економічних наук, доцент Майорова Тетяна Володимирівна.  

Кафедра банківських інвестицій є випусковою, до 2004 року на кафедрі навчалися студенти 

за магістерською програмою «Управління банківськими інвестиціями», яка з 2004-2005 

навчального року була трансформована у магістерську програму «Фінансування інвестиційних 

проектів».  

 

СТРУКТУРА КАФЕДРИ 

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, 

методичної та наукової роботи. Загальна чисельність науково-педагогічного складу, що забезпечує 

навчальний процес по плану підготовки, налічує 23 особи, вчені ступені і звання мають 78%, 

серед них доктори наук, професори – 9%, кандидати наук, доценти – 48%. 

До професорсько-викладацького складу кафедри входять: 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 два 

викладача кафедри отримали вчене звання доцента.  

В аспірантурі при кафедрі банківських інвестицій були підготовлені молоді вчені, які 

складають основну частину викладацького складу кафедри. Вихованці кафедри банківських 



6 

 

інвестицій університету працюють як у фінансово-кредитних установах, так і практично у всіх 

галузях народного господарства країни. 

Значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації викладачів, яке проходить 

відповідно до затвердженого плану. Викладачі кафедри вдосконалюють свою професійну 

підготовку в банківських установах, фінансових й інвестиційних компаніях та на підприємствах. 

Частина викладачів підвищила кваліфікацію шляхом участі в наукових та методичних семінарах, 

конференціях тощо. 

 

МІСІЯ КАФЕДРИ 

Місією кафедри є 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. 

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ: 

– 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 теорії та практики 

організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів  

– здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності фінансово-кредитних установ, 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

МЕТА КАФЕДРИ полягає у формуванні та розвитку у майбутніх фахівців професійних 

знань з теорії та практики корпоративного та банківського фінансування інвестиційних проектів в 

умовах ринкової економіки. 

Реалізація місії та досягнення стратегічних цілей кафедри передбачає розроблення системи 

відповідних програмних заходів. Вони спрямовані на виконання завдань науково-дослідницького, 

організаційно-управлінського, фінансово-економічного, матеріально-технічного та соціального 

характеру й систематизовані в Програмі інноваційного розвитку кафедри банківських інвестицій 

на 2014-2015 рр. 
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ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ОСНОВНОЇ МЕТИ КАФЕДРИ: 

–  активізація науково-дослідницької діяльності кафедри через участь у виконанні 

фундаментальних та прикладних наукових тем, що фінансуються з державного бюджету України  

– регулярне оновлення робочих програм навчальних дисциплін, тематики магістерських 

досліджень з урахуванням нагальних потреб гармонійного розвитку українського суспільства; 

– інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри шляхом використання інноваційних 

технологій у процесі викладання навчальних дисциплін і індивідуальної науково-навчальної 

роботи із студентами, підготовка науково-методичних видань для ресурсного забезпечення 

навчального процесу; 

– удосконалення кадрового забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри 

шляхом регулярного підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах влади, фінансових 

установах, кращих профільних науково-дослідних установах і навчальних закладах України і світу 

(за наявності відповідного забезпечення); 

– забезпечення плідної творчої співпраці з міжнародними організаціями, закордонними і 

українськими партнерами для забезпечення виконання стратегічних цілей кафедри; 

– розвиток креативного ресурсу професорсько-викладацького корпусу кафедри; 

– залучення докторантів, аспірантів, здобувачів до дослідницької роботи за профілем 

діяльності кафедри та експертно-аналітичного супроводу діяльності фінансових установ, органів 

державної влади та місцевого самоврядування.  



РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Стратегічна ціль – утвердження стратегічних орієнтирів кафедри як структурної ланки національного науково-дослідницького освітнього центру 

Відповідальні за напрям: Майорова Т.В., Смагін В.Л. 

№ п/п Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

1.1. Реформування системи організації та поглиблення змісту наукових досліджень  

1.1.1 

Участь у виконанні фундаментальних та прикладних 

наукових тем, що фінансуються з державного бюджету 

України:   

– «Фінансово-кредитний механізм активізації 

інвестиційного процесу»  (№ державної реєстрації 

0113U003555) 

– «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні 

інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України» 

(на стадії затвердження) 

 

 

 

до 31.12.2017 року 

 

 

 

2014-2015 роки 

 

 

 

Майорова Т.В., Смагін В.Л., 

провідні викладачі кафедри 

1.1.2 

Робота кафедри щодо залучення студентів і аспірантів до 

науково-дослідницької діяльності кафедри: 

– робота студентського наукового гуртка за напрямом 

«Активізація інвестиційної діяльності в Україні» 

– організація та проведення тематичних гуртків з 

дисциплін кафедри за участю студентів 3-5 курсів 

– організація та проведення щорічної студентської 

наукової конференції за напрямом «Інвестування» серед 

студентів 3-5 курсів 

– спільна участь у науково-практичних конференціях та 

написанні наукових статей викладачів кафедри, студентів та 

аспірантів 

– відбір наукових робіт студентів для участі у щорічних 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових 

студентських робіт 

 

 

щоквартально 

 

щомісяця 

 

лютий-квітень 

 

 

 

1 раз на два місяці 

 

 

листопад-грудень (щорічно) 

Смагін В.Л., 

Петренко І.П. 

провідні викладачі кафедри 
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1 2 3 4 

1.1.3 

Заходи щодо обміну науковим досвідом: 

– проведення консультацій та обмін досвідом з 

провідними науковцями та викладачами ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; 

– проведення консультацій та обмін досвідом з 

провідними науковцями та викладачами вітчизняних 

університетів; 

– проведення консультацій та обмін досвідом з 

провідними науковцями та викладачами вищими 

навчальними закладами інших країн (зокрема, Росія, 

Білорусь, Китай) 

Не менше 1 разу у семестр Усі викладачі кафедри 

1.1.4 

Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності 

професорсько-викладацького складу кафедри банківських 

інвестицій (організація та проведення круглого столу за 

результатами проведеної викладачами та аспірантами 

кафедри наукової роботи за рік). 

травень, листопад 

2014 – 2015 року 

Майорова Т.В., 

Смагін В.Л. 

1.2. Інтернаціоналізація наукових досліджень 

1.2.1 

Міжнародні гранти (існуючі): 

– 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) 

Отримання гранту є результатом співпраці у напрямку 

міжнародного співробітництва Французько-Українського 

інституту менеджменту (ФУІМ) та кафедри банківських 

інвестицій 

Лютий-червень 2014 рік Поліщук Є.А. 

1.2.2 
Захист прав інтелектуальної власності 

– не менше 3 у рік 
2014-2015 роки   Усі викладачі кафедри 
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1.2.3 

Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата наук: 

– дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 2014 – 2015 роки 

 

 

 

Майорова Т.В. 

Онікієнко С.В. 

Котковський В.С. 

– дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук; 
Гладчук К.М., Гернего Ю.О. 

Петренко І.П., Бороденко С.М., 

Урванцева С.В., Мякішевська О.М. 

1.2.4 

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри: 

– монографії 

 2 одноосібні  

 

 

 

 

 

2014 – 2015 роки 

 

 

 

 

 

Поліщук Є.А. 

Юркевич О.М. 

 1 міжнародна 
Усі викладачі кафедри 

– не менше 1 статті (на одного викладача у семестр) у 

виданнях з індексом цитування, що входять до 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 наукових та науково-практичних 

конференцій, що проводяться в Україні та закордоном; 

 

 

 

Усі викладачі та аспіранти кафедри 

 

 

 

1.2.5 

Заплановані наукові заходи: 

– 2 круглих столи з проблем формування 

інвестиційного клімату в Україні 

– 4 дослідницькі семінари; 

– 6 публічних виступів та лекцій; 

 

1 раз у рік 

 

1 раз у семестр 

2 рази у семестр 

Усі викладачі кафедри 

1.2.6 
Складання планів науково-методичних семінарів кафедри 1 раз у семестр Майорова Т.В., Смагін В.Л., 

викладачі кафедри 
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1.2.7 
Формування наукової школи кафедри на базі науково-

дослідної роботи викладачів, аспірантів та докторантів   

Постійно Провідні викладачі, аспіранти та 

докторанти кафедри 

1.2.8 

Заходи щодо комерціалізації результатів науково-дослідної 

діяльності кафедри: 

– створення на базі наукового гуртка кафедри 

консультаційного пункту із надання консультативних 

послуг з оцінки інвестицій  

 

 

жовтень-листопад 

2015 року 

 

 

Смагін В.Л., 

Бороденко С.М. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Стратегічна ціль – забезпечення особистісного та професійного зростання студентів шляхом формування сучасних компетенцій наук та дисциплін, 

що викладаються на кафедрі, у національному та світовому вимірах 

Відповідальні за напрямом: Майорова Т.В., Урванцева С.В., Власова І.В 

№ п/п 
Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

2.1. Удосконалення змісту та організації освітньої діяльності 

2.1.1 

Вдосконалення системи формування компетенцій 

бакалаврського, магістерського рівнів на основі їх 

гармонізації з професійними стандартами роботодавців 

– Удосконалення компетенцій фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» та «бакалавр» зі 

спеціальностей «Фінанси і кредит» та  «Банківська справа» 

До 01.09.2014 року 

 

 

До 01.09.2015 року 
Усі викладачі кафедри 

2.1.2 

Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів 

нового покоління на компетентнісних засадах 

– Удосконалення «Освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста, магістра галузі знань 0305 – економіка та 

підприємництво зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та  

«Банківська справа» 

До 01.03.2014 року 
Майорова Т.В., 

Власова І.В. 
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1 2 3 4 

2.3 Забезпечення сучасного науково-методичного супроводження навчального процесу шляхом модернізації та гармонізації навчально-

методичного забезпечення з наук і дисциплін з орієнтацією на компетентнісний підхід 

2.3.1. 

– удосконалення навчальних планів з урахуванням 

формування актуальних (затребуваних) професійних 

компетентностей; 

Упродовж навчального року 

Майорова Т.В., 

Власова І.В. 

2.3.2. 

– розробка пропозицій кафедри щодо оптимізації 

вибіркової складової навчальних планів для підвищення 

гнучкості освітньої підготовки в контексті надання 

випускникам університету незаперечних конкурентних 

переваг, професійної мобільності на ринку праці 

Усі викладачі кафедри 

2.3.3. 

– розробка нових робочих навчальних програм із 

орієнтацією на забезпечення професійного зростання 

студентів шляхом формування сучасних компетенцій у 

національному та світовому вимірах 

Усі викладачі кафедри 

2.3.4. 

– удосконалення (оновлення) існуючих робочих 

навчальних програм в напрямку забезпечення 

випереджального характеру приведення їх змісту у 

відповідність із потребами розвитку національної економіки 

та запитів ринку праці 

Усі викладачі кафедри 

2.3.5. 
– удосконалення фундаментальної складової наук 

(дисциплін) та підвищення їх наукової компоненти 
Усі викладачі кафедри 

2.3.6. 

Оновлення навчально-методичних видань із наук та 

дисциплін: 

1. Підручник «Інвестиційне кредитування»  

Згідно плану видання 

 

 

- Майорова Т.В. 

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

3. Підручник «Інвестиційний аналіз»  - Онікієнко С.В.  

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

5. НМК для англомовної магістерської програми  - Онікієнко С.В. та інші викладачі 

англомовної магістерської 

програми  
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2.3.7. 

Розроблення новітніх навчальних планів, навчальних 

дисциплін для магістерського рівня: 

– навчального плану за англомовною магістерською 

програмою «Фінансування інвестиційних проектів» 

(«Financing of investment projects»)  

– підготовка НМЗ з наук (дисциплін) магістерської 

програми на англійській мові  

– підвищення кваліфікації викладачів (фахова іноземна 

мова) 

 

 

 

До 01.09.2014 року 

 

Онікієнко С.В., 

викладачі англомовної 

магістерської програми 

2.3.8. 

Розробка НМК для нових навчальних дисциплін варіативної 

складової магістерської програми «Фінансування 

інвестиційних проектів»  

– «Венчурне фінансування»  

 

 

 

До 01.09.2014 р. 

 

 

 

Власова І.В. 

– «Фінансово-інвестиційний консалтинг»  До 01.09.2015 р. Майорова Т.В. 

2.4. 

Посилення підготовки фахівців бакалаврського рівня 

спеціальності «Фінанси і кредит» на основі запровадження 

сертифікованої програми «Фінансово-інвестиційний 

консалтинг» з можливістю отримання сертифікату  

До 01.05.2014 р. 

Майорова Т.В. 

2.5. 

Удосконалення організації навчального процесу з 

використанням дистанційних технологій навчання 

– розробити методичні матеріали для застосування 

дистанційних технологій навчання для заочно-дистанційної 

форми всіх напрямів підготовки та спеціальностей з усіх 

навчальних програм наук (дисциплін), закріплених за 

кафедрою 

– підвищити кваліфікацію викладачів для проведення 

занять із застосуванням дистанційних технологій  

Упродовж навчального року Керівники відповідних курсів 

2.6. 
Проведення відкритих занять, взаємовідвідування 

лекційних та практичних занять викладачами кафедри. 
Упродовж навчального року Майорова Т.В. 
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2.7. 

План контрольних заходів кафедри щодо перевірки 

належного заповнення науково-педагогічними 

працівниками електронних журналів обліку успішності 

академічних груп. 

– перевірка заповнення Індивідуального плану роботи 

викладача в системі «Журнал успішності» КНЕУ 

Щомісячно Майорова Т.В. 

2.8. 

Участь викладачів кафедри та студентів в міжнародних і 

національних бізнес-форумах, навчально-методичних 

конференціях як спосіб підвищення академічної 

мобільності студентів та викладачів. 

Публікації за результатами участі у навчально-методичних 

конференціях усіх викладачів кафедри 

Упродовж навчального року Майорова Т.В. 

2.9. 

Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами.  

Проведення презентацій ДВНЗ по середнім навчальним 

закладам викладачами 
Квітень - травень кожного року 

Бороденко С.М., 

Максимович В.І., 

Ляхова О.О., 

Юркевич О.М. 

 

РОЗДІЛ III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ  

КРЕАТИВНОГО РЕСУРСУ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

 

Стратегічна ціль – всебічний розвиток креативного ресурсу професорсько-викладацького корпусу 

 кафедри банківських інвестицій 

Відповідальний за напрям: Майорова Т.В. 

№ п/п Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

3.1. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів кафедри  

3.1.1. Уточнити та затвердити плани кафедри щодо підвищення 

кваліфікації та стажування у кількості:  

 захист дисертацій: 2 докторські та 3  кандидатські  

 отримання наукового звання доцента - 3  

 стажування на підприємствах чи вузах - 1   

станом на 01.01.2015 Майорова Т.В. 
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  захист дисертацій: 1 докторські та 3  кандидатські  

 отримання наукового звання доцента - 2  

 стажування на підприємствах чи вузах - 1     

станом на 01.01.2016 Майорова Т.В. 

3.2. Плани кафедри щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

3.2.1. – Захист дисертацій 

 Докторські 

2014 рік 

 

Майорова Т.В., Онікієнко С.В. 

 Кандидатські  Гладчук К.М., Гернего Ю.О., 

Петренко І.П. 

– Стажування  Максимович В.І. 

3.2.2. – Захист дисертацій 

 Докторські 

2015 рік 

 

Котковський В.С. 

 Кандидатські  Мякишевська О.М. 

Урванцева С.В., Бороденко С.М. 

– Стажування Ляхова О.О. 

3.3. Пропозиції кафедри щодо удосконалення системи добору науково-педагогічних працівників 

3.3.1. Визначати реальні потреби у науково-педагогічних 

працівниках згідно щорічного затвердженого навантаження 

кафедри 

Квітень-травень Завідувач кафедри 

3.3.2. Систематично корегувати вимоги до рівня підготовки 

науково-педагогічних працівників, чітко визначати критерії 

їх добору 

Квітень-травень 
Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри 

3.3.3. Комплексно вирішувати питання добору науково-

педагогічних працівників в межах факультету 
Травень Декан факультету 

3.3.4. Аналізувати фактичний склад науково-педагогічних 

працівників та прогнозувати кількісні та якісні зміни у 

кадровому забезпеченні кафедри  

Травень-червень 
Завідувач кафедри, декан 

факультету 

3.3.5. Формувати та підтримувати резерв заміщення посад 

науково-педагогічних працівників із числа аспірантів та 

докторантів кафедри, які після спеціальної підготовки, 

набули фаху, спрямованого на науково-педагогічну 

діяльність з урахуванням креативного ресурсу у межах 

напряму діяльності кафедри 

Протягом року 
Завідувач кафедри, декан 

факультету 
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1 2 3 4 

3.3.6. Узагальнювати практику формування кадрового резерву, 

вносити пропозиції керівництву щодо його поліпшення  
Протягом року Викладачі кафедри 

3.3.7. Формувати замовлення на підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників кафедри з урахуванням 

сучасних технологій навчання, укладати відповідні угоди з 

навчальними та професійними закладами 

Червень 
Декан факультету,  

Завідувач кафедри 

3.3.8. Контролювати хід виконання  особливих  річних  планів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри, визначати та корегувати зміст програми 

підвищення кваліфікації фахівців, а також оптимальні 

терміни і періодичність проведення підвищення 

кваліфікації залежно від потреб кафедри та форм  

організації навчального процесу 

Протягом року Завідувач кафедри 

3.3.9. Визначати щорічну та перспективну потребу (на 5 років) в 

науково-педагогічних працівниках з урахуванням посад і 

профілю їх діяльності, готовності до сприйняття, генерації 

та впровадження інновацій в своїй діяльності 

Кінець навчального року Завідувач кафедри 

3.3.10. Залучати високопрофесійних фахівців та науково-

педагогічних кадрів за фахом на тимчасовій основі з метою 

реалізації інноваційних проектів  

Протягом року 
Завідувач кафедри,  

викладачі кафедри 

3.3.11. Подавати пропозиції кафедри щодо розвитку зарубіжного 

стажування вчених та сприяти укладенню угод про 

виконання спільних наукових і інноваційних проектів 

Протягом року 
Завідувач кафедри,  

викладачі кафедри 

3.3.12. Подавати пропозиції кафедри щодо стимулювання наукової 

та інноваційної діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри з метою збереження наукових кадрів 

та соціального захисту науковців 

Протягом року 
Завідувач кафедри,  

викладачі кафедри 
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РОЗДІЛ ІV. ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДРИ 

БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Стратегічна ціль – формування міжнародного іміджу кафедри як структурної ланки  

національного науково-дослідницького освітнього центру 

Відповідальні за напрям: Майорова Т.В., Онікієнко С.В. 

№ п/п Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

4.1. Активізація представницької та інформаційно-рекламної діяльності на міжнародному рівні 

4.1.1. 

Створення та реалізація програм співробітництва з 

державними, міжнародними організаціями та 

співтовариствами: 

– активізація участі у програмах співробітництва з 

державними, міжнародними організаціями та 

співтовариствами шляхом підготовки заявок на отримання 

міжнародних дослідницьких грантів 

Упродовж 2014 – 2015 років Провідні науковці кафедри 

4.1.2. 

Формування партнерських зв’язків з бізнесовими, 

професійними та громадськими організаціями: 

– проведення круглих столів, проблемних лекцій та 

бізнес-форумів 

Упродовж 2014 – 2015 років Усі викладачі кафедри 

4.2. Підвищення ефективності міжнародного партнерства 

4.2.1. 

Розвиток міжнародного партнерства з  ФДОЗВПО «Санкт-

Петербурзький державний університет сервісу і економіки» 

(м. Санкт-Петербург, Росія): 

– 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 

Упродовж 2014 – 2015 років Усі викладачі кафедри 
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РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ 

СЕКТОРОМ ТА ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ 

 

Стратегічна ціль – інтеграція інтелектуального ресурсу кафедри з вітчизняним бізнес-середовищем 

Відповідальні за напрям: Майорова Т.В., Урванцева С.В. 

№ п/п Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

5.1. Розбудова партнерської мережі науки, освіти та бізнесу для розв’язання спільних завдань ефективної економічної діяльності в 

Україні 

5.1.1. 

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  

Упродовж 2014 – 2015 років Майорова Т.В. 

5.1.2. 

Залучення до навчального процесу спеціалістів - практиків 

АТ «Ощадбанк» в якості: 

– Голови державних екзаменаційних комісій  

– Проходження практики студентів  

– Впровадження і використання результатів наукових 

досліджень кафедри у діяльності банку 

Упродовж 2014 – 2015 років Майорова Т.В. 

5.1.3. 

Розширення напрямів співпраці та реалізація спільних 

проектів із новими бізнес-структурами  

– ТОВ «Фінансова Компанія» Центр Фінансових 

Рішень» ТМ «КредитМаркет» 

– Компанія з управління активами «Сократ» 

– Компанія Franchise Group   

Протягом 2014 – 2015 років 
Майорова Т.В., Урванцева С.В.,  

усі викладачі кафедри 

5.1.4. 

Розробка програм підвищення кваліфікації для персоналу 

підприємств (фінансово-кредитних установ) за напрямом 

дисциплін інвестиційного циклу 

Упродовж усього терміну дії 

програми 
Викладачі кафедри 
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РОЗДІЛ VІ. РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КАФЕДРОЮ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ЇЇ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

Стратегічна ціль – створення сучасної інфраструктури та системи керування, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності кафедри 

Відповідальний за напрям: Майорова Т.В., Смагін В.Л 

№ п/п Заходи та завдання Терміни виконання Відповідальні особи 

1 2 3 4 

6.1. 

Моніторинг виконання та дотримання критеріїв кафедри 

дослідницького університету: 

1) Публікування наукових статей у виданнях, які входять 

до міжнародних наукометричних баз даних Веб оф Сайєнс, 

Скопус (Web of Science, Scopus) 

2) Участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях; 

3) Публікування спільно з іноземними партнерами 

наукових монографій, інших наукових праць 

1 раз у семестр Викладачі кафедри 

6.2. 

Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-

аналітичної системи підтримки навчального процесу 

1) Розвиток та оновлення інформаційного наповнення 

електронної сторінки кафедри на сайті університету 

2)  Створення окремих електронних сторінок викладачів 

кафедри 

Упродовж усього терміну дії 

програми 
Викладачі кафедри 

6.1.3. 

Пропозиції кафедри щодо розвитку матеріально-технічної 

бази: 

1) Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення 

та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, 

закріплених за кафедрою 

2) Створення спеціалізованої мультимедійної лекційної 

аудиторії для кафедри 

3) Пропозиції щодо забезпечення викладачів персональних 

комп'ютерів 

Упродовж усього терміну дії 

програми 

Всі викладачі кафедри, 

Майорова Т.В. 

 


