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Вступ
Кафедра менеджменту банківської діяльності входить до складу
кредитно-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». Створена кафедра на базі
кафедри банківської справи наказом №463-К від 23.11.2005 р.
Кафедрою виконуються наукові дослідження з проблем, котрі мають
значне науково-теоретичне та практичне значення. Професори кафедри
А.М.Герасимович, Л.О.Примостка, М.І.Диба, Л.В. Конопатська, провідні
доценти періодично залучаються органами центральної виконавчої влади та
Національним банком України до вирішення важливих проблем монетарної
та економічної політики держави.
В учбовій, учбово-методичній, науково-дослідній та виховній роботі
кафедра менеджменту банківської діяльності керується Законами України,
наказами та рішеннями колегії Міносвіти і науки України, наказами ректора
університету, рішеннями Ради університету, Ради КЕФ та рішеннями
кафедри. Протягом 2014–2015 навчального року колектив кафедри
менеджменту банківської діяльності працював над виконанням низки
наукових та навчально-методичних завдань, керуючись Постановами
(Ухвалами) Вченої ради, Ректорату, Навчально-методичної ради
Університету та рекомендацій науково-методичних конференцій.
Нормативні документи оперативно доводились до працівників
кафедри, розглядались та активно обговорювались на засіданнях кафедри, що
засвідчують протоколи засідань.
Робота колективу кафедри протягом навчального року була
зосереджена на наступних основних напрямах:
1)
науково-дослідна робота;
2)
навчально-методична робота;
3)
виконання Програми інноваційного розвитку кафедри на 20142015 рр.
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1. Виконання плану науково-методичних семінарів (секцій) у 2014/2015
навчальному році.
З початку навчального 2010-2011 року на кафедрі працює науковометодологічний семінар. Засідання науково-методологічного семінару
проходять регулярно згідно затвердженого плану. Під час засідань
провідними науковцями кафедри пропонувались для обговорення актуальні
проблеми, що викликали зацікавленість викладачів, аспірантів та здобувачів
кафедри.
За період з вересня 2014 р. по травень 2015 р. проведено 6 засідань за
наступними темами, що відносяться до тематики наукових досліджень
кафедри і включені до відповідного плану, а саме:
№
Тема
Відповідальні
Термін
з/п
проведення
засідання
(план)
1.
Валютне регулювання у
Боришкевич О.В., 05 листопада
забезпеченні економічного
Суторміна А.М.
2014 року
розвитку України
2.
Ефективність кредитної
Яременко С.М.,
27 листопада
діяльності банку
Толстошеєва А.В. 2014 року
3.
Стратегічне управління
Краснова І.В.,
02 лютого 2015
фінансовою діяльністю банку
Коцюба І.І.
року
4.
Концентрація банківського
Краснова І.В.,
25 лютого 2015
капіталу в Україні
Суторміна К.М.
року
5.
Системно важливі банки та їх
Краснова І.В.,
18 березня 2015
вплив на стабільність банківської Лавренюк В.В.
року
системи
6.
Економічна ефективність
Примостка Л.О.,
17 квітня 2015
інноваційної діяльності банків
Карчева І.Я.
року
7.
Монетарні інструменти
Диба М.І.,
(травень
забезпечення фінансової
Шевчук В.В.
2015р.)
стабільності держави
8.
Інтеграційні процеси між
Диба М.І.,
(червень
банками і страховими
Дибань О.Л.
2015р.)
компаніями
9.
Підведення підсумків.
Нікітін А.В.
(червень
2015р.)
Тези та презентації наукових доповідей фіксуються у відповідних
звітах.
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2. Робота викладачів з інноваційного розвитку освітньої діяльності
кафедри
Організація учбового процесу колективом кафедри менеджменту
банківської діяльності здійснювалась у строгій відповідності з навчальними
планами. Викладачі працювали відповідно до індивідуальних та робочих
планів, котрі виконувались.
За кафедрою закріплено викладання 22 наук та дисциплін.
Значна увага приділялась вдосконаленню учбового процесу. Викладачі
кафедри прийняли активну участь у реалізації заходів по активізації
самостійної роботи студентів та індивідуальної роботи в умовах нової
системи оцінювання знань студентів.
Велика увага приділялась оновленню робочих навчальних програм,
якими забезпечено усі навчальні науки (дисципліни), котрі кафедра
викладатиме у новому навчальному році, як серед циклу нормативних, так і
вибіркових наук (дисциплін). У звітному навчальному році розроблено нові
екзаменаційні білети за всіма науками та дисциплінами згідно нового
порядку оцінювання знань. Постійно оновлюються КСР студентів, їх зміст та
наповнення в напрямі посилення наукової складової самостійної роботи
студентів. Здійснена розробка комплексних кваліфікаційних завдань
наукового характеру.
Кафедра активно працює над розробкою нових навчальних наук
(дисциплін) з інноваційною складовою.
У попередньому році вперше на кафедрі реалізована сертифікована
програма «Фінансова біржова аналітика», де студенти отримали сертифікати
за результатами вивчення двох дисциплін «Основи фундаментального
аналізу економічних процесів» і «Фінансово біржова діяльність».
Ведеться робота щодо запровадження англомовної магістерської
програми, а саме викладачі кафедри працюють над розробкою англомовних
навчальних курсів «Фінансовий менеджмент у банку».
Серед вимог нових стандартів освіти є такий, як активізація процесів
навчання. Всі лекційні заняття відходять від класичних форм і
перетворюються на проблемні лекції, на яких обговорюються сучасні
проблеми монетарної та валютної політики, актуальні методики банківського
обслуговування клієнтів, проблеми трансформації банківської системи
України тощо. Практичні заняття проводяться у таких формах як семінардискусія, семінар-вирішення ситуаційних вправ, дискусія з елементами
аналізу, семінар-розв’язання проблемних завдань, мозкові штурми, кейс –
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методи, виробничі ситуації та проблемно–пошукові завдання, студентські
презентації.
Викладачами кафедри запроваджено тренінгові заняття з основних
наук, зокрема, «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних
установ», «Фінансовий облік у банку», «Безпека фінансово-кредитних
установ», «Маркетинг у кредитних установах». Порядок проведення
тренінгових занять періодично обговорюється на засіданнях кафедри, де
приймаються відповідні рекомендації.Проводяться міжпредметні тренінги за
магістерськими програмами: за програмою «Управління банківською
діяльністю» – «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS», за
програмою «Фінансова аналітика у банку» – «Діяльність банків на відкритих
фінансових ринках: аналіз та оцінка»; за програмою «Економічна безпека
фінансових установ» – «Забезпечення безпеки операцій банку у взаємодії зі
страховими та інвестиційними компаніями»; а також тренінг для студентів 4го курсу КЕФ - «Фінансова звітність банку: складання та аналіз». З 20132014 н.р. проводиться тренінг «Фінансова звітність банку: складання та
аналіз» для студентів заочної форми навчання.
На факультеті з квітня 2008-2009 навчального року функціонує
навчально-тренувальний банк. В 2014-2015 навчальному році в Навчальнотренувальному банку проведено міжпредметний тренінг з магістерських
програм «Управління банківською діяльністю» і «Фінансова аналітика у
банку» для студентів заочної форм навчання та тренінг для студентів 4-го
курсу заочної та денної форм навчання «Фінансова звітність банку:
складання та аналіз». Також студенти бакалаврського рівня підготовки
проходять практику на базі Навчально-тренувального банку, згідно розкладу,
керівництво якою здійснювали чотири викладачі кафедри, відповідно до
Програми організації та проведення практики студентів бакалаврського рівня
КЕФ.
На кафедрі створюється осередок теоретично і практично
підготовлених фахівців, що пройшли відповідне стажування. Надається
методична допомога викладачам, котрі запровадили або ж збираються
запровадити тренінгові методики в учбовий процес.
Протягом поточного навчального року на кафедрі менеджменту
банківської
діяльності
продовжувався
педагогічний
експеримент
використання елементів продуктивного навчання при вивченні студентами 5го курсу навчальних дисциплін спеціальної частини магістерської програми
«Економічна безпека фінансових установ».
Лекційні заняття проводяться, як правило, за методикою проблемної
лекції та лекції – ілюстрації. З окремих тем дисциплін, які вимагали подання
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студентам спеціальних знань запрошувались науковці, викладачі та фахівці
Національної академії внутрішніх справ України, Академії служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, спеціалізованих
підприємств, які надають послуги з безпеки бізнесу. Подібна різноманітність
викладацького складу забезпечувала формування у студентів знань наданих з
різних точок зору, за різними методиками викладання, з використанням
практичного досвіду забезпечення економічної безпеки на підприємствах та у
банках. Закріплення отриманих знань та їх трансформація в уміння і навички
здійснювалось у ході семінарських та практичних занять.
На кафедрі проводяться відкриті лекції та круглі столи.
22 грудня 2014 р. кафедрою спільно з Інститутом економіки та
прогнозування НАНУ було проведено відкриту лекцію с.н.с., голови
Українського товариства фінансових аналітиків Прозорова Ю.В. на тему:
«Банківська криза в Україні: загроза чи можливість для лідерів електронних
інновацій».
Також проведено круглі столи:
• «Тенденції та перспективи економіки та фінансової системи України»
(27 лютого 2015 р. КНЕУ спільно з УТФА);
• «Фінансова система України: чи є життя після траншу МВФ». (24
березня 2015 р. КНЕУ спільно з УТФА).
Основним спрямуванням круглих столів була дискусія з проблемних
питань розвитку банківської системи. Всі такі заходи були досить високо
оцінені студентами, на них запрошувались студенти та викладачі інших
магістерських програм, керівництво факультету.
Кафедрою удосконалено навчальні плани з урахуванням формування
актуальних (затребуваних) професійних компетентностей. Зокрема,
розроблено навчальні плани для підготовки магістрів з 1,5-річним терміном
навчання.
Проведено роботу з удосконалення існуючих робочих навчальних
програм в напрямі забезпечення випереджального характеру приведення їх
змісту у відповідність із потребами розвитку національної економіки та
запитів ринку праці. Розроблено методичні матеріали та плани контактних
занять для заочної форми навчання з урахуванням нової системи оцінювання
(за всіма науками та дисциплінами, закріпленими за кафедрою).
Удосконалено програми та методичні матеріали для виробничої практики,
що проходить на базі Навчально-тренувального банку КЕФ (бакалаврський
рівень підготовки) та удосконалено програми та методичних матеріалів для
проходження практики на магістерському рівні підготовки, що проходить в
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установах банків. Також постійно удосконалюється та оновлюється зміст та
методика проведення тренінгів.
Кафедрою у 2014-2015 н.р. продовжено роботу щодо запровадження в
навчальний процес сучасної індустрії навчальних засобів та методик
навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях (в т.ч.
дистанційних технологіях).
Запроваджено систему оперативного зв’язку кафедри зі студентами та
аспірантами всіх форм навчання через Internet та електронну пошту,
оперативне надання методичних матеріалів в електронній формі студентам
через Internet та електронну пошту, викладачами кафедри надаються
консультації студентам в режимі он-лайн, розміщуються новин кафедри
щодо наукових здобутків викладачів та аспірантів кафедри, постійно
оновлюється інформаційний репозитарій публікацій кафедри та
розміщується інформація «Наукова робота зі студентами».
Станом на 7 травня 2015 р 157 робіт 95% від кількості штатних
викладачів кафедри розміщені у інституційному репозитарії (ІР) КНЕУ.
Якщо зважити, що станом на 19 травня 2014 р., викладачі кафедри
розмістили у ІР 85 праць, то приріст кількості розміщених праць за один
навчальний рік становив 84%.
Також 100% штатних викладачів кафедри зареєстровано у системі Гугл
Академія, загальний сумарний індекс цитування штатних викладачів кафедри
(з 2010 року) на 7.05.2015 р. складає 1956.
Кафедра постійно проводить контрольні заходи щодо перевірки
дотримання науково-педагогічними працівниками інноваційної форми
проведення навчальних занять з використанням передових педагогічних
технологій. Здійснюються взаємовідвідування занять науково-педагогічних
працівників, обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій та занять.
Для викладачів, які вперше приступили до педагогічної діяльності
передбачено обов’язкове стажування, шляхом призначення їм керівника від
кафедри (професора чи доцента) для їх адаптації.
Допоміжним персоналом кафедри здійснюється контроль за поданням
викладачами планових методичних розробок, надання допомоги студентам в
підборі учбових програм, планів семінарських занять, учбових завдань,
надання допомоги викладачам у розробці нового навчально-методичного
забезпечення, сприяння в організації студентських конференцій.
Невід’ємною складовою якісного забезпечення навчального процесу є
науково-дослідна робота викладачів кафедри. Кількісні показники науководослідної роботи кафедри у звітному періоді узагальнено у табл. 1.
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Таблиця 1
Науково - дослідна робота кафедри менеджменту банківської
діяльності
ПОКАЗНИКИ
КІЛЬКІСТЬ
1.Підготовка науково-педагогічних кадрів
1.1захищено докторських дисертацій
•
викладачами кафедри
•
докторантами ін. закладів (установ)
•
здобувачами
1.2. захищено кандидатських дисертацій
2
•
викладачами кафедри
3
•
аспірантами (викладач кафедри)
•
здобувачами (викладач кафедри)
1
2. Держбюджетні теми – (кількість)
їх обсяг (грн.)
3. Госпдоговірні теми – (кількість)
їх обсяг (грн.)
4. Викладачі кафедри, які займаються НДР (кількість)
20
в тому числі:
3
докторів, професорів
12
кандидатів, доцентів
5
викладачів без вченого ступеня
5. Наукові розробки із зарубіжними партнерами:
кількість тем
обсяги фінансування
результати (видано друк. арк.)
34/78,13
6. Наукові публікації – (кількість /др.арк..)
3/61,21
в т.ч. монографії – (кількість / др.арк.)
брошури – (кількість/др.арк.)
31/16,92
статті – (кількість/др.арк..)
6.1. Обсяг наукових публікацій в розрахунку на одного викладача
3,9
(др.арк.)
7. Виступи на наукових конференціях (кількість)
19
в тому числі:
університетських
міжвузівських
3
всеукраїнських
16
міжнародних
8. Студенти, які займаються НДР (кількість чол.)
15
в тому числі:
брали участь в студентських наукових конференціях КНЕУ
15
інших студентських конференціях
стали переможцями
5

2.1. Стан
кафедри

навчально-методичного

забезпечення

наук

(дисциплін)

Серйозну роботу колектив кафедри менеджменту банківської
діяльності здійснював у сфері забезпечення навчального процесу власними
9

учбово-методичними розробками. Зокрема, у звітному навчальному році,
відповідно п. 2.3.6 «Програми інноваційного розвитку кафедри менеджменту
банківської діяльності на 2014-2015 рр.», за участю викладачів кафедри
вийшли друком наступні навчально-методичні видання:
1. Складання та аналіз фінансової звітності банку. Навч-метод.
матеріали організації та проведення тренінгу. Уклад.: Боришкевич О.В.,
Гойванюк М.П., Козлов В.І, Суторміна А.М. -К.: КНЕУ, 2014. – 70с.
2. Осадчий Є.С./ Інвестування: тренінг/ [Т.В. Майорова, О.М. Юркевич,
І.В. Власова тв. ін.]; за заг. ред. к.е.н., доц. Т.В, Майорової. – К.: КНЕУ, 2014.
– 128 с.
Зазначені видання активно використовується в учбовому процесі, в
тому числі для самостійної роботи студентів, виконання ними письмових
завдань, магістерських дипломних робіт.
Кафедра менеджменту банківської діяльності в 2014-1015 році
забезпечила викладання 22 навчальні науки (дисципліни) (з них: 9 –
бакалаврського рівня і 13 - магістерського рівня), які в достатній мірі
забезпечені навчально-методичними матеріалами. Рівень забезпеченості
дисциплін навчально – методичними матеріалами характеризує таблиця 2.
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Таблиця 2
Навчально-методичнп забезпеченість дисциплін (наук) кафедри
№
з/п

Н а я в н і с т ь ММЗ

Назва дисципліни (науки)

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
Фінансовий облік у банку
(6508/1)
Аналіз діяльності банків та
небанківських кредитних
установ
Безпека діяльності кредитних
установ
Маркетинг у кредитних
установах
Фінансова біржова діяльність
Основи безпеки бізнесу
Фінансовий облік у банку (для
спец. 6508)
Основи фундаментального
аналізу економічних процесів
Фінансовий менеджмент у
банку
Маркетинг у банку
Банківська статистична
звітність
Валютне регулювання та
контроль
Управління банківськими
ризиками
Банківський нагляд
Антикризове управління
банком
Методи аналізу фінансових
ринків
Фінансовий інжиніринг у банку
Основи економічної безпеки
фінансових установ
Фінансова безпека
Інформаційне забезпечення
діяльності фінансових установ
Кадрова безпека

Програ
ма
курсу

Підручник
та/чи
навч.
посібник

Посібник
для самост.
вивчення
дисципліни

Робочі
навчальні
програми

3

4

5

6

Навч.
матеріали з
поточного та
підсумкового
контролю,
розміщені. на
сервері ун-ту
7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

-

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+
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2.2. Аналіз використання на аудиторних заняттях науково-педагогічним
складом інноваційних технологій навчання згідно паспортів наук
(дисциплін)
Кафедра менеджменту банківської діяльності традиційно використовує
активні форми навчання такі як: семінар-дискусія, семінар-вирішення
ситуаційних вправ, дискусія з елементами аналізу, семінар-розв’язання
проблемних завдань, мозкові штурми, кейс-методи, виробничі ситуації та
проблемно-пошукові завдання, студентські презентації, дискусія в малих
творчих групах, пролонгований тренінг, контекстне навчання, рольова гра. Їх
застосування суттєво сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів при вивченні дисциплін кафедри, а також організації науководослідної роботи студентів, підготовці курсових та магістерських дипломних
робіт.
Стан використання інноваційних технологій навчання викладачами
кафедри згідно паспортів наук (дисциплін) відображає таблиця 4.
Таблиця 4
Стан використання інноваційних технологій навчання викладачами
кафедри згідно паспортів наук (дисциплін)
Назва дисципліни
(науки), П.І.П.
керівника курсу

На лекціях

Використання інноваційних технологій
На практичних (семінарських)
заняттях)

Банківський
нагляд*
Конопатська Л.В.

Проблемні лекції з
використанням
демонстраційних
матеріалів

Практичні і семінарські заняття у
денної форми навчання відсутні

Основи економічної
безпеки фінансових
установ.*
Диба М.І.

Лекції читаються із
залученням
провідних фахівців
та вчених інших ВНЗ
та організацій з
використанням
мультимедійного
обладнання, за

Дискусія з елементами аналізу
ситуації.
Міні-кейс, практична робота по
формуванню та обґрунтуванню
рішень відповідно до заданої
виробничої ситуації

На контактних
заняттях

Робота в малих
творчих групах
Круглий стіл:
«Зарубіжний досвід
побудови системи
банк. нагляду»
Дискусія (мозковий
штурм): «Іноземний
капітал на
банківському ринку»
Ділова гра
«Застосування заходів
впливу відповідно
конкретних порушень
банків»
Презентація
самостійно
розроблених моделей
системи ризикменеджменту в банках
в 2014-2015
навчальному році
заочна форма
навчання відсутня
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Кадрова безпека.*
Іванова Т.Г.

використанням
опорних схем.
Матеріали лекцій
носять
фундаментальний та
проблемний характер
Матеріали лекцій
носять
фундаментальний та
проблемний характер

Дискусія з елементами аналізу
ситуації.
Міні-кейс, практична робота по
формуванню та обґрунтуванню
рішень відповідно до заданої
виробничої ситуації
Фінансовий облік у Проблемна лекція з Робота в малих групах ,
банку.
елементами
мозковий штурм, тренінг, ділова
Боришкевич О.В.
обговорення
гра
дискусійних питань,
лекція–діалог,
інтерактивна лекція
Валютне
Проблемна лекція з Робота в малих групах ,
регулювання та
елементами
мозковий штурм, ділова гра,
круглий стіл.
контроль.
обговорення
Боришкевич О.В.
дискусійних питань,
Лекція-діалог
з
використанням
демонстраційних
матеріалів,
інтерактивна лекція,
міні-лекція
Маркетинг в
Проблемні лекції з
Семінар-мозоковий штурм
кредитних установах
елементами
Дискусія в малих творчих групах
Нікітін А.В.
обговорення
по обговоренню проблемних
дискусійних питань,
завдань. Міні-презентації.
з використанням
Семінар-розв’язання проблемних
сучасної практики
завдань.
дослідження
Семінар-конференція.
Маркетинг у банку
Проблемні лекції з
Семінар-мозоковий штурм
Нікітін А.В.
елементами
Дискусія в малих творчих групах
обговорення
по обговоренню проблемних
дискусійних питань,
завдань. Міні-презентації.
з використанням
Семінар-розв’язання проблемних
сучасної практики
завдань.
дослідження
Семінар-конференція.
Фінансовий
Проблемні лекції з
практичні і семінарські заняття
інжиніринг у банку*
елементами
у денної форми навчання
Нікітін А.В.
обговорення
відсутні
дискусійних питань.
Аналіз діяльності Проблемна
лекція; Робота в малих творчих групах
щодо аналізу різних напрямів
банків
та тренінг-вправи з
діяльності
банку
та
небанківських
освоєння методики
кредитних
кредитних установ
аналізу
різних небанківських
Герасимович А.М.,
напрямів діяльності установ; розгляд ситуаційних
банку
та завдань; дискусія.
небанківських
кредитних установ
на прикладі
звітності фінансових
посередників

в 2014-2015
навчальному році
заочна форма
навчання відсутня
Робота в малих
групах , мозковий
штурм, тренінг,
ділова гра
Робота в малих групах
, мозковий штурм,
крулий стіл, ділова
гра.

Міні-лекція. Семінаррозв’язання проблемних
завдань. Міні-

презентації.

Міні-лекція. Семінаррозв’язання проблемних
завдань. Міні-

презентації.

Міні-лекція. Семінаррозв’язання проблемних
завдань. Міні-

презентації
Міні-лекція, дискусія,
вирішення
проблемних
ситуаційних завдань.
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Безпека фінансово- Проблемна
лекція,
кредитних установ
лекція
–
Яременко С.М.
демонтсрація, лекція
з
використанням
опорних схем, лекція
з
елементами
проблемних
ситуацій, лекція з
опорним конспектом
Фінансова безпека
Проблемна
лекція,
Яременко С. М.
лекція
–
демонтсрація, лекція
з
елементами
проблемних
ситуацій, лекція з
опорним конспектом
Антикризове
Лекція
–
управління банком
демонтсрація, лекція
Яременко С. М.
з
використанням
опорних схем, лекція
з
елементами
проблемних ситуацій
Методи
налізу Проблемна лекція
фінансових ринків
Краснова І.В.

Основи
фундаментального
аналізу
економічних
процесів
Краснова І.В.

Дискусія по питаннях семінару,
дискусія з елементами аналізу,
вирішення ситуаційних вправ,
розв’язання проблемних завдань,
робота в малих творчих групах,
семінар-презентація, міні-кейс,
ділова гра, практична робота за
сценарієм виробничої ситуації

Міні-лекція, семінардискусія, розв’язання
проблемних завдань,
міні-кейс, ділова гра,
практична робота за
сценарієм виробничої
ситуації

Дискусія з елементами аналізу, в
2014-2015
розв’язання проблемних завдань, навчальному
році
міні-кейс, ділова гра
заочна
форма
навчання відсутня

практичні і семінарські заняття у Міні-лекція, семінарденної форми навчання відсутні
дискусія, розв’язання
проблемних завдань,
практична робота за
сценарієм виробничої
ситуації
Кейс по аналізу економічних Навчальна дискусія в
індикаторів
малих творчих групах
Круглий стіл по актуальних по
обговоренню
питаннях теми
проблемних завдань,
Навчальна дискусія в малих мозковий штурм
творчих групах по обговоренню
проблемних завдань, мозковий
штурм
Кейс по складанню аналітичного
огляду фондового ринку

Проблемна лекція з Дискусія з елементами аналізу.
елементами
Дискусія,
вирішення
обговорення
ситуаційних вправ, експресдискусійних питань
контроль
знань
студентів,
Лекція–діалог
презентація
та
обговорення
Інтерактивна лекція
наукової доповіді.
Ділова-гра
Фінансово біржова Відео лекція Лекція з Дискусія в малих групах по
діяльність
он-лайн торгами
обговоренню
проблемних
Краснова І.В.
питань.
Заняття в НТБ: Тренінг по роботі
з біржею в онлайн та за
допомогою
програмного
забезпечення Meta Trader.
Рольова гра.
Мозокові атаки.
Відео тренінги.

Дискусія, вирішення
ситуаційних
вправ,
експрес-контроль
знань студентів
Ділова-гра

Дискусія в малих
групах
по
обговоренню
проблемних питань.
Заняття
в
НТБ:
Тренінг по роботі з
біржею в онлайн та за
допомогою
програмного
забезпечення
Meta
Trader.
Рольова гра.
Мозокові атаки.
Основи
безпеки проблемна
лекція, практикум з теми, робота в міні-лекція (конспект)
бізнесу
заняття-дослідження, малих творчих групах, тренінг за (формулювання
тез,
Позднишев Є.В.
лекція,
самостійне темою, ділова гра
обговорення питань,
опрацювання
теми
дискусія),
семінар14

Інформаційне
забезпечення
діяльності
фінансових установ
Позднишев Є.В.
Управління
банківськими
ризиками,
Шварц О.В.
Фінансовий
менеджмент у
банку
Примостка Л.О.

Банківська
статистична
звітність
Шевалдіна В.Г.

використовуючи
електронний варіант
лекції
проблемна
лекція,
самостійне
опрацювання
теми
використовуючи
електронний варіант
лекції
Проблемна лекція

Проблемні лекції з
використанням
демонстраційних
матеріалів

розв’язання
проблемних завдань
практикум з теми, круглий стіл,
методичне
заняття
з
використанням
виробничої
ситуації
Семінар-розгорнута бесіда,
Семінар-прес-конференція,
Міні-кейс,
Семінар-дискусія,
Ділова гра
практичні і семінарські заняття у
денної форми навчання відсутні

Проблемні лекції.
практичні і семінарські заняття у
Спільне
обговорення денної форми навчання відсутні
питання „Рекомендації
міжнародних організацій
щодо
принципів
організації
грошовокредитної та банківської
статистичної звітності ”

міні-лекція (конспект)
(формулювання
тез,
обговорення питань,
дискусія),
семінаррозв’язання
проблемних завдань
Семінар – дискусія,
Міні-кейс,
Ділова гра
Дискусії, практикуми,
тренінг-кейси.

Дискусії. Мозоковий
штурм

* В наступному навчальному році знято із плану

Використання пакетів прикладних програм при викладанні дисциплін
кафедри та навчальне забезпечення проведення тренінгів викладачами
кафедри характеризують таблиці 5–7.
Таблиця 5
Використання пакетів прикладних програм
на кафедрі менеджменту банківської діяльності
Назва
дисципліни
(тренінгу)

Програмне
забезпечення

Маркетинг у
банку*

Terrasoft CRM

Фінансовий
інжиніринг у
банку*
Маркетинг в
кредитних
установах
Управління
банківськими

DerivaGem

Terrasoft CRM

PowerPoint, Excel –
лише для презентацій

Прізвища
викладачів, які
використовують
спеціалізовані
програмні продукти
Нікітін А.В.
Осадчий Є.С.
Іванова Т.Г.
Нікітін А.В.

З якого року
використовуються
комп’ютерні
технології

Пропозиції кафедри по
придбанню інших
навчальних програм

2008

-

Нікітін А.В.
Осадчий Є.С.
Іванова Т.Г.
Шварц О.В.

2012

-

2006 р.

Доцільно придбати
програму для аналізу

2003
-
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ризиками

розрахунків та слайдів
за темами

Фінансовий облік
у банку
Тренінг «Оцінка
діяльності банків
за системою
CAMELS»
Аналіз діяльності
банків
та
небанківських
кредитних установ
Тренінг
«Діяльність банків
на відкритих
фінансових
ринках: аналіз та
оцінка»
Тренінг
«Забезпечення
безпеки операцій
банку у взаємодії
зі страховими та
інвестиційними
компаніями»
Основи
фундаментального
аналізу
економічних
процесів
Фінансова біржова
діяльність
Виробнича
практика IV курсу

PowerPoint, Excel, ОДБ
PowerPoint, Excel

Боришкевич О.В.,
Гойванюк М.П.
Конопатська Л.В.
Гойванюк М.П.

2004

ризиків (демонстраційну
версію): розрахунку VaR,
економічного капіталу
тощо.
-

2008

-

Excel, Word

Шевалдіна В.Г.,
Суторміна К.М.

2008

PowerPoint, Excel,
MetaTrader

Краснова І.В.

2008

Доцільно
придбати
програму
для
оцінки
впливу
економічних
індикаторів
(наприклад
Statistica)

PowerPoint

Іванова Т.Г.,
Яременко С.М.,
Позднишев Є.В.

2012

-

PowerPoint, Excel,

Краснова І.В.

2010

PowerPoint, Excel,
MetaTrader
Excel, Word

Краснова І.В.

2010

Доцільно
придбати
програму
для
оцінки
впливу
економічних
індикаторів
(наприклад
Statistica)
–

Нікітін А.В.
Шевалдіна В.Г.
Гойванюк М.П.
Сутормына А.М.

2012

Доцільно придбати учбові
програми по виконанню
банківських операцій

* В наступному навчальному році знято із плану

Таблиця 6
Навчально-методичне забезпечення проведення комплексних тренінгів
на кафедрі менеджменту банківської діяльності

Назва спеціальності

6508/1
Міжпредметний
тренінг для студентів
ІУ кусу

Назва тренінгу/назви
дисциплін, з яких
проводиться тренінг
З наук «Аналіз діяльності
банків та небанківських
кредитних установ» та
«Фінансовий облік у банку»

Наявність методичного
забезпечення (НМП,
роздатковий матеріал,
електронна версія матеріалу,
програмні продукти, тощо)
Навчально-методичні матеріали
щодо організації та проведення
тренінгу

Пропозиції
кафедри

-
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8508/2-3 Управління
банківською
діяльністю

«Оцінка діяльності банків за
системою СAMELS»
(Фінансовий менеджмент у
банку, Банківський нагляд,
Банківська статистична
звітність, Тимчасова
адміністрація та ліквідація
банків)

Навчально-методичні матеріали
щодо організації та проведення
тренінгу за магістерською
програмою «Управління
банківською діяльністю»

-

8508/2-4
Програма
«Фінансова
аналітика у банку»
спеціальність
«Банківська справа»

«Діяльність банків на
відкритих фінансових ринках:
аналіз та оцінка».
Дисципліни:
1.
Фінансовий
менеджмент у банку;
2.
Методи аналізу
фінансових ринків;
3.
Фінансовий
інжиніринг у банку;
4.
Управління
банківськими ризиками.
«Забезпечення безпеки
операцій банку у взаємодії зі
страховими та
інвестиційними компаніями»

Навчально-методичні матеріали
щодо організації та проведення
тренінгу за магістерською
програмою «Фінансова аналітика
у банку»

-

Навчально-методичні матеріали
щодо організації та проведення
тренінгу за магістерською
програмою «Економічна безпека
фінансових установ»

-

8508/2-5
Програма
«Економічна безпека
фінансових установ»

Таблиця 7
Навчально-методичне забезпечення проведення тренінгів з окремих
наук (дисциплін)/комплексних (бакалаврський рівень)
на кафедрі менеджменту банківської діяльності
Назва дисципліни (або комплексу
дисциплін)

Аналіз діяльності банків та
небанківських кредитних установ
Фінансовий облік у банку

Наявність методичного
забезпечення (НМП, роздатковий
матеріал, електронна версія
матеріалу, програмні продукти,
тощо)
1. НМП;
2.
роздатковий матеріал;
електронна версія.
1. НМП;
2. роздатковий матеріал;
3. електронна версія матеріалу;
програмні продукти.

Пропозиції кафедри

–

–

2.3. Звіт про організацію практики студентів.
У звітному навчальному році практика студентів магістерського рівня
денної форми навчання проходила у два етапи :
І етап 29.09.2014р.- 28.11.2014р.
ІІ етап:12.01.2015р. - 05.06.2015р
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Згідно Наказу № 1863-ст від 29.09.2014р. «Про направлення на практику
студентів кредитно-економічного факультету» практику проходило 41
студент, у тому числі
23 студента прогр.8508/2-3 ;
12 студентів прог.8508/2-4 ;
6 студентів прог.8508/2-5.
Базами практики виступили 23 банківські установи та один студент
проходить практику в НБУ. Банківські установи знаходяться переважно в м.
Києві, а також в містах Біла Церква, Рівне, Богуслав, смт. Лугини. Всі
установи заключили Договір з університетом про проходження практики
студентами, згідно вимогам МОН.
Таблиця 8
Перелік банківських та фінансових установ,
в яких проходили практику студенти
Назва установи

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Національний банк України
АТ"Банк"Фінанси та кредит", м.Київ
ПАТ " Банк" Кліринговий дім"
ПАТ " Банк"Київська Русь", м.Богуслав
ПАТ " Місто Банк", м.Київ
ПАТ "КБ"Приватбанк", Лугинське відд. смт Лугіни
ПАТ "ПлатінумБанк", м.Київ
ПАТ" Альфа Банк", м.Київ
ПАТ" Банк Михайлівський", м.Київ
ПАТ" Банк"Національний кредит", м.Київ
ПАТ" Златобанк", м.Київ
ПАТ" Імексбанк" м.Київ
ПАТ" Креді Агріколь Банк" м.Київ
ПАТ" Промінвестбанк" м.Київ
ПАТ" Райффайзен Банк Аваль" м.Київ
ПАТ" Сітібанк" м.Київ
ПАТ"ЕкспресБанк", смт.Христинівка
ПАТ"Міжнародний інвестиційний банк", м.Київ
ПАТ"Укрексімбанк", м.Київ

21
22
23
24

ПАТ"Укрсоцбанк", м.Київ
ПУАТ «Фідобанк», м.Київ
Рівненське облуправління ПАТ"Ощадбанк", м.Рівне
ПАТ " Ідея Банк", м.Біла Церква

ПАТ"Банк Ренесанс капітал" м.Київ

Всього

8508/2-3

8508/2-5
8508/2-4
Кількість осіб
1

1
1

1
1
1
1
1

3
1

1
1
2

1
1
1
2
1
1
1
2

3

2

1
1

1

12

6

1
3
1
1
1
23

Шість банківських установ самі запропонували організувати
проходження практики студентами у їх філіях: ПАТ «Креді агріколь банк»;
ПАТ АБ «Приватбанк»; ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Укрсоцбанк»; ПАТ «
Фідо Банк»; ПАТ «Ерсте Банк», ПАТ «Актів Банк».
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Всі інші бази практики були запропоновані самими студентами.
Для проходження практики всі студенти пройшли тестування на базах
практики, після чого банки дали згоду прийняти студентів на практику і з
університетом були підписані договори, які були передані до відділу
практики.
Перед проходженням практики був проведений інструктаж, на якому
було роз’яснені мета та завдання практики, порядок та методика
проходження практики. Наказом № 1863-ст від 29.09.2014р. були закріплені
керівники практики від кафедри, а також видані щоденники практики.
Кафедра забезпечила контроль своєчасної явки студентів на практику –
у продовж першого тижня практики всі студенти принесли Повідомлення
підписані базою практики, де зазначені дата прийняття студента на практику,
завірена підписом відповідальної особи банку та печаткою банку.
Студенти у визначений керівником практики час, один раз на тиждень,
звітують про проходження практики та одержують консультації з питань
завдань по практиці. Після закінчення І етапу практики всі студенти
захистили проміжний звіт по практиці керівникам практики від кафедри, а
керівники відзвітували на засіданні кафедри (прот. № 8 від 08.12.14) про
результати першого етапу.
Всього керують практикою 12 викладачів кафедри, у тому числі 8
доцентів, 1 ст. викладач, 3 асистента На засіданні кафедри доповів про
підсумки проходження переддипломної практики заступник завідувача
кафедри – відповідальний за практику студентів по кафедрі, доцент
Нікітін_А.В. та викладачі дали свої рекомендації щодо поліпшення
організації роботи на кафедрі по керівництву практикою студентів на
наступний рік
Заплановано захист переддипломної практики на 5.06.2015р.
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3. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку кафедри (в тому числі
виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного
складу кафедри).
Кафедра менеджменту банківської діяльності укомплектована
висококваліфікованими педагогічними кадрами. Переважна більшість
викладачів є штатними працівниками. Кількісні показники навчальнопедагогічного потенціалу та звіт про виконання педагогічного навантаження
кафедри містять дані табл. 9–10.
Основним джерелом підбору кадрів є аспірантура при кафедрі.
Таблиця 9
Кількісні показники навчально-педагогічного потенціалу кафедри
менеджменту банківської діяльності
№
ПОКАЗНИКИ
2014/2015н.р.
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Укомплектованість кафедри:
а) - ПВС (всього)
- докторів наук
- професорів
- кандидатів наук
- доцентів
- без вченого ступеня
- пенсійного віку
б) - сумісники (всього)
- докторів наук
- кандидатів наук
в) допоміжний персонал
Виконання педагогічного навантаження (всього годин)
• в т.ч. аудиторна робота
Причина відхилення
Виконання плану підвищення кваліфікації ПВС (разом чол):
- стажування (разом)
- стажування за кордоном
- на внутривузівіських курсах
Комп’ютеризація навчального процесу:
• одиниць ком’ютерної техніки (ПЕОМ)
• кількість навч.дисциплін, що вивчаються з використанням
ПЕОМ
• кількість тренінгів, що вивчаються з використанням ПЕОМ
Зв’язок з випускниками
(для випускаючих кафедр):
• кількість випускників, на яких отримані відгуки підприємств
(установ), в т.ч. із зауваженнями (пропозиціями)
Випадки
кафедри

порушення

трудової

дисципліни

22
3
3
13
12
3
4
3
2
10511
5290

-

5
2
3

Один
випускник
2014р. магістерського
рівня
підготовки
вступив
до
аспірантури
викладачами
немає

20

0

0

150

100

0

568

0,5

34

0

0

0

0

0

0

0

0

68

234

0

0

336

0,25

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

30

1

36

116

72

78

14

0

0

27

80

20

138

0

0

581

0,5

10

8

0

0

36

0

0

0

0

0

0

200

0

254

Іванова Т.Г.

1

56

116

0

132

32

0

8

32

60

3

186

0

0

625

Конопатська Л.В.

1

58

60

36

50

144

0

0

60

20

20

168

100

0

716

Краснова І.В.

1

96

62

72

57

40

0

0

47

0

10

162

100

0

646

20

28

0

116

12

0

0

26

0

38

18

0

0
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Герасимович А.М.
Горбатюк Л.А.
Гойванюк М.П.
Диба М.І.

Кривовяз Т.В.

Залік - гр.15

Індивід.завд.на
заняттях-гр.12

Лекції- гр. 5

всього

34

Прийм.ком. - гр. 21

К-во асп.,докт.,здоб. гр.20

4

ДЕК- гр.18

0

К-во практ.-гр.17

58

Екзамени - гр.16

74

Курсові - гр.14

0

Перев.мод., к.р.- гр.13

32

Тренінги - гр.7

116

Боришкевич О.В.

Практичні -гр.6

1

Ставки

К-во МДР -гр.19

Таблиця 10
Звіт про виконання педагогічного навантаження
по кафедрі менеджменту банківської діяльності за 2014 / 2015 н.р

Лавренюк В.В.

1

0

288

0

186

0

0

0

24

0

0

0

0

100

598

Нікітін А.В.

1

136

50

0

101

4

0

0

97

60

10

204

50

0

712

Осадчий Є.С.

1

60

12

0

50

138

0

0

60

100

20

204

0

0

644

Позднишев Є.В.

1

78

128

36

142

57

0

16

0

0

3

72

0

0

532

Покойова О.М.

0,5

12

42

0

28

0

36

4

0

20

0

126

0

0

268

Примостка А.О.

0,25

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Примостка Л.О.

1

20

12

0

0

16

0

0

51

0

0

108

225

0

432

Суторміна А.М.

1

0

168

0

72

92

0

0

6

120

0

0

0

0

458

Суторміна К.М.

1

0

72

36

54

124

15

0

6

140

0

0

0

100

547

Шварц О.В.

1

94

12

0

104

122

0

0

26

0

10

132

0

0

500

Шевалдіна В.Г.

1

48

102

0

101

30

24

4

17

100

30

192

0

0

648

0,5

0

128

36

58

92

0

0

3

120

0

0

0

0

437

1

88

96

0

127

94

0

0

82

0

3

132

50

0

672

962

1532

288

1530

1155

105

36

598

820

234

2226

825

200

10511

Щеглюк М.С.
Яременко С.М.
Всього по кафедрі
за 2014/2015 н.р.

17,5
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Відповідно до програми інноваційного розвитку кафедри (Розділ ІІІ.
Кадрове забезпечення розвитку науково-дослідницької діяльності кафедри з
урахуванням креативного ресурсу професорсько-викладацького складу)
виконані наступні планові завдання:
- асистенти кафедри Козлов В.І. і Горбатюк Л.А. захистили
кандидатські дисертації;
- доценти кафедри Шевалдіна В.Г., Осадчий Є.С., Гойванюк М.П.
отримали вчене звання доцентів;
- здійснено попередній захист кандидатських дисертацій асистентами
Суторміною А.М., Толстошеєвою А.В.;
Стажування викладачів кафедри менеджменту банківської діяльності
відбувається згідно затвердженого плану.
4. Основні досягнення кафедри у міжнародному співробітництві.
Відповідно до напрямків міжнародного співробітництва сформована
стратегічна ціль діяльності кафедри - формування міжнародного іміджу
кафедри менеджменту банківської діяльності як провідного наукового та
методичного центру в галузі фінансів, кредиту та банківської справи та
формування мережі наукового співробітництва із зарубіжними колегами. У
2014-2015 навчальному році продовжено заходи щодо формування
міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація співпраці кафедри із
зарубіжними партнерами та профільними кафедрами інших ВНЗ.
1. Діє підписаний раніше договір про співробітництво з кафедрою
теорії кредиту та фінансового менеджменту Санкт-Петербурзького
державного університету. Зокрема, прийнято участь у організації конкурсу
міжнародних студентських робіт.
2. У поточному навчальному році кафедрою було проведено Другий
міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська
система: історія, сучасність та перспективи розвитку». У роботі оргкомітету
були задіяні наукові працівники України та Російської Федерації. Докладна
інформація про конкурс міститься в окремому звіті. На конкурс надішли
роботи Санкт-Петербургського державного економічного (Російська
Федерація), які були відмічені сертифікатами та дипломами.
3. Викладачі кафедри у поточному навчальному році брали участь у 18
міжнародних конференціях.
4. Викладачі кафедри приймають активну участь у програмах
співробітництва з міжнародними організаціями та фондами. Так,
продовжується співпраця з «Міжнародним фондом соціальної адаптації» за
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участю Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії та
Університету провінції Нурланд (м. Будде). У звітному році здійснено
співробітництво щодо розробки спільних магістерських програм Ecole
Internationale des Sciences du Traitement de I’Information, м. Франція
5. Здійснено взаємний обмін консультаціями з методики викладання
курсу «Аналіз банківської діяльності» з Білоруським інститутом народного
господарства, кафедра аналізу,
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5. Партнерська взаємодія кафедри з підприємницьким сектором та
державними установами.
Одним із основних напрямів діяльності кафедри є інтеграція
інтелектуального ресурсу кафедри менеджменту банківської діяльності з
вітчизняним бізнес-середовищем.
Кафедрою у 2014-2015 н.р. були організовані спільні проекти
університету з конкретними державними установами та бізнесовими
організаціями Подовжено дію договору про співробітництво з «Першим
міжнародним фінансовим агентством», яке виступало генеральним
спонсором при організації Другого міжнародного конкурсу студентських
наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та
перспективи розвитку». Також до партнерів конкурсу додалась громадська
«ЕйСіАй – Україна», співробітники якої біли залучені до журі.
Досягнено домовленість з ПАТ «Укргазбанк» про спільну роботу над
підготовкою та фінансуванням випуску колективної монографії
«Прогнозування та хеджування фінансових ризиків».
Подовжено дію договору про співробітництво з Національним
рейтинговим агентством "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" про
підготовку фахівців та видачу сертифікатів за сертифікаційною програмою
«Фінансово-біржова аналітика», які вдруге будуть видані в червні 2015 р.
У поточному навчальному році кафедра активно співпрацює з банками
України щодо забезпечення магістрів та бакалаврів денної форми навчання
базами практики. Зокрема, базами практики виступали установи
Національного банку України, ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ОТП Банкк», ПАТ
«Укрсоцбанк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Райффайзен
банк Аваль» та інші. Загалом є в наявності 24 банки - бази практики. Між
Університетом та базами практики підписані угоди на проведення практики
студенів ВНЗ.
Проводяться заходи щодо залучення до навчального процесу
спеціалістів-практиків з метою посилення практичної орієнтації
бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців.
22 грудня 2014 р. кафедрою спільно з Інститутом економіки та
прогнозування НАНУ було проведено відкриту лекцію к.е.н., с.н.с., голови
Українського товариства фінансових аналітиків Прозорова Ю.В. на тему:
«Банківська криза в Україні: загроза чи можливість для лідерів електронних
інновацій».
Також, спільно з Українським товариством фінансових аналітиків було
проведено круглі столи:
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• «Тенденції та перспективи економіки та фінансової системи України»);
• «Фінансова система України: чи є життя після траншу МВФ».
В роботі зазначених круглих столів приймали участь провідні експерти
фінансового ринку та викладачі, аспіранти кафедри.
18 лютого 2015 року у Верховній Раді України відбулись парламентські
слухання на тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України". В
парламентських слуханнях приймали участь вітчизняні економісти,
представники банківських установ, Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, представники Громадської Ради Національного банку України,
представники Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків
України, Українського кредитно-банківського союзу, представники
профільних громадських організацій та банківських об’єднань, а також
провідні науковці в галузі банківської справи. До слухань були залучені
провідні науковці кафедри: професори Диба М.І., Примостка Л.О.,
Герасимович О.М., доценти Осадчий Є.С., Нікітін А.В. Професор кафедри,
декан КЕФ Диба М.І. виступив з трибуни Верховної Ради із актуальними
пропозиціями щодо реформування банківського сектору.
Надано пропозиції у «Перше міжнародне фінансове агентство» - щодо
вибору гнучкого обмінного курсу національної грошової одиниці, як
ефективного режиму валютного курсоутворення та визначено його вплив на
забезпечення стабільності грошової одиниці України у довгостроковій
перспективі
Надано пропозиції до Національного банку України - щодо управління
міжнародними резервами НБУ з метою обґрунтування оптимального обсягу
золотовалютних резервів України залежно від режиму курсоутворення.
Надано пропозиції в ТОВ «Кредитно-рейтингове агенство «Антарес» щодо вдосконалення методів моніторингу банківського ринку із
застосуванням індикаторів концентрації капіталу банків з метою оцінки
конкурентного середовища
Надано пропозиції. в ПАТ «БАНК СІЧ» – щодо застосування системи
показників для оцінювання рівня капіталу банківської установи та заходів
підвищення капіталізації банку. Розроблені пропозиції сприятимуть
підвищенню
рівня
концентрації
капіталу,
капіталізації
та
конкурентоспроможності банку.
Професор Герасимович А.М. прийняв участь в комісії від Аудиторської
Палати України в підготовці проекту нового Закону України «Про
аудиторську діяльність» та підготував до:
Національного Банку України – доповнення до методики обліку і
аналізу діяльності банків;
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Національної Комісії з цінних паперів і фондового ринку України –
доповнення до методики оцінки фінансового стану емітентів цінних паперів;
Аудиторської Палати України – вдосконалену методику аудиту
підприємств, організацій і установ різних форм власності та видів
економічної діяльності.
6. Аналіз ведення науково-педагогічними працівниками кафедри
електронних журналів обліку навчальної роботи студентів академічних
груп у 2014-2015 н.р.
За даними моніторингу роботи науково-педагогічних працівників
кафедри щодо ведення електронних журналів обліку навчальної роботи
студентів академічних груп у 2014-2015 н.р. можна констатувати, що
відхилень від діючого порядку – не було.

7. Актуальні питання апробації в університеті Положення «Про порядок
проведення «Дня заочника».
З введенням у дію Положення КНЕУ Положення «Про порядок
проведення «Дня заочника», викладачі кафедри активно залучились до його
виконання. Заняття під час сесій із студентами заочної форми проводились у
формі контактних. Для ефективного проведення «Дня заочника» кафедрою
був встановлений графік чергування відповідних викладачів по суботах.
Графік було оприлюднено в тому числі на офіційному сайті кафедри у
мережі Інтернет. Зауважень до роботи викладачів під час «Дня заочника» не
було, апробацію зазначеного Положення слід вважати вдалою.
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8. Завдання кафедри менеджменту банківської діяльності на наступний
навчальний рік.
Завдання, що постають перед кафедрою у зв’язку з наданням
університету статусу дослідницького та виконанням Програми інноваційного
розвитку кафедри:
1) у навчальній діяльності:
•
розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх
інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з
питань інноваційного розвитку;
•
запровадження в навчальний процес міждисциплінарного
підходу як передумови розвитку економічної науки та освіти;
•
реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науковопедагогічних кадрів для університету, наукових установ, установ банків;
•
створення умов для обміну студентами, аспірантами,
докторантами з іншими провідними навчальними закладами, у тому числі за
кордоном;
•
забезпечення участі студентів спеціальності «Банківська справа»
у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні в
практику результатів досліджень як необхідної складової навчального
процесу;
•
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
кафедри, які впроваджують у практику результати прикладних наукових
досліджень університету;
2) у науковій та інноваційній діяльності:
•
здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності;
•
участь у створенні нового фахового наукового видання на базі
КЕФ;
•
забезпечення ефективності аспірантури та докторантури кафедри
(не менше 10 захистів кандидатських дисертацій та не менше 1 захисту
докторської дисертації за 5 років);
•
видання наукових одноосібних та колективних монографій;
•
публікація статей у наукових фахових виданнях;
•
забезпечення участі студентів у олімпіадах та конкурсах
наукових студентських робіт;
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•
забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності,
зокрема інноваційних розробок університету;
3) у міжнародній діяльності:
•
участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науковопрактичних конференціях та семінарах;
•
створення спільних з іноземними партнерами об'єднань для
виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам,
аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту.
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Загальна оцінка готовності кафедри до організації освітнього процесу у
2014/2015 навчальному році

Однією з основних цілей роботи кафедри у звітному навчальному році
було виконання Програми інноваційного розвитку університету на період
2014-2015 рр. У цьому напрямку кафедра менеджменту банківської
діяльності виконала таку роботу:
1. Оновлено анотації всіх дисциплін (наук) кафедри освітньокваліфікаційного рівня магістр та бакалавр.
2. Переглянуті та внесені зміни в паспорти всіх дисциплін (наук)
кафедри.
3. Оновлені методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної
роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань, карти
самостійної роботи за всіма дисциплінами (науками) кафедри (очна і заочна
форми навчання).
4. Оновлені та створені нові методичні матеріали та магістерські
комплекси за новою магістерською програмою кафедри «Управляння
банківським бізнесом».
5. Виконано всі завдання Програми інноваційного розвитку кафедри,
заплановані на 2 півріччя 2014-го календарного року та 1 півріччя 2015-го
календарного року.
Проведена робота дозволяє зробити висновок про готовність
кафедри менеджменту банківської діяльності до здійснення учбового
процесу в 2015/2016 навчальному році.

Завідувач кафедри
менеджменту банківської
діяльності
д.е.н., проф.

Л.О. Примостка
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