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Вступ 

 

Загальна інформація про кафедру. Кафедра міжнародних фінансів – 

центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та ро-

звинення вищої освіти в сфері міжнародної економіки та міжнародного фі-

нансового менеджменту. Головними пріоритетами роботи кафедри міжнаро-

дних фінансів є дослідження проблем  глобального регулювання фінансових 

ринків,  сучасних технологій глобального інвестиційного бізнесу,   управлін-

ня фінансами ТНК. 

Навчально-методична робота кафедри міжнародних фінансів  спрямова-

на на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фінансис-

тів міжнародного спрямування на основі комплексного підходу до вдоскона-

лення змісту, організації й методів навчання.  

Кафедра міжнародних фінансів готує бакалаврів і магістрів з міжнарод-

ної економіки. Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансо-

ваний набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповід-

ність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові 

методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів 

тощо). Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної тео-

ретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармо-

нійне входження молодих спеціалістів у реальний міжнародний бізнес. 

Кафедрою забезпечуються магістерські програми професійного та 

кар’єрного рівнів (друга вища освіта, Центр магістерської підготовки) – 

«Міжнародний фінансовий менеджмент».      

Кадровий склад кафедри міжнародних фінансів забезпечує викладання 

10 дисциплін на бакалаврському та магістерському рівні усіх  форм навчання 

за спеціальністю «Міжнародна економіка», у тому числі такі, що були впер-

ше розроблені та апробовані в Україні. До них перш за все треба віднести ку-

рси: «Міжнародні фінанси», «Фінанси міжнародних корпорацій», «Фондовий 

ринок», «Депозитарна діяльність», «Торгівля цінними паперами», «Фінансові 

системи зарубіжних країн», «Міжнародний фінансовий ринок», «Управлення 

міжнародними інвестиційними проектами», «Фінансовий інжиніринг», «Мі-

жнародні біржові технології». Всі навчальні дисципліни, що викладаються 

кафедрою міжнародних фінансів, забезпечені підручниками і посібниками, 

конспектами лекцій, слайд-курсами. 

Кафедра міжнародних фінансів – команда фахівців вищої кваліфікації, 

що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані 

суспільством та веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців 

для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і 

управлінської еліти через аспірантуру та докторантуру. 

На кафедрі ведеться активна робота по залученню до професорсько-

викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних фахівців в галузі 

міжнародної економіки, спеціалістів з досвідом науково-методичної роботи в 

галузі проблемного навчання та здібних випускників факультету. 
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Кафедрою здійснюється тісне співробітництво з Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку і Верховною Радою України, результа-

том є впровадження  низки законодавчих актів і нормативних положень на 

основі рекомендацій кафедри. 

Упевнено дивлячись у майбутнє кафедра міжнародних фінансів разом зі 

своїми студентами та випускниками закладає стратегічні підвалини добробу-

ту та процвітання нашої держави. 

Місія кафедри міжнародних фінансів полягає у підготовці кваліфіко-

ваних фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конку-

рентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно 

здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному се-

редовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий по-

пит у працедавців. Наші випускники є конкурентоспроможними на ринку 

праці. 

Ця  місія реалізується комплексом завдань: 

 створити нові наукові школи і напрями, динамізувати прикладні нау-

кові дослідження, активно залучати їх результати у навчальний процес; 

 здійснювати активне втілення перспективних навчальних технологій в 

процесі викладання дисциплін бакалаврського та магістерського рівня; 

 підвищувати інноваційний потенціал розвитку кафедри перетворити її 

на центр генерації наукових ідей і технологій; 

 інтегрувати інтелектуальний ресурс кафедри в процес розвитку націо-

нального бізнесу. 

 Виконання місії та завдань забезпезпечується шляхом: 

1) формування високопрофесійного кадрового потенціалу кафедри, зок-

рема шляхом: 

  залучення до викладацької роботи на магістерській програмі, керів-

ництва дипломними роботами та кандидатськими дисертаціями вчених і спе-

ціалістів із державних установ і відомств;  

  підвищення кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних ком-

п'ютерних технологій та педагогічної майстерності; 

  проведення науково-практичних семінарів із залученням професійних 

учасників фінансового ринку. 

2) удосконалення та розробка нового організаційно-методичного забез-

печення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів, з урахуванням 

переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному 

процесі:  

 видання сучасної науково-методичної літератури; 

 удосконалення організаційно-методичного забезпечення дисциплін 

кафедри. Підготовлені і приведені у відповідність до нормативних вимог мі-

ністерства робочі навчальні програми з наступних дисциплін кафедри: «Мі-

жнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фондовий ри-

нок», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Торгівля цінними паперами», 

«Депозитарна діяльність».   
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 розширення переліку дисциплін, що викладаються кафедрою, вклю-

чення до навчального плану дисципліни «Фінанси міжнародних корпорацій»;    

 провадження інноваційних технологій в навчальний процес. Виклада-

чами кафедри при підготовці матеріалів для самостійної роботи студентів 

використовувалось програмне забезпечення, а саме: Microsoft Word, Power 

Point, Microsoft Access, ресурсу Internet, інформаційно-торговельна система 

QUIK та пакети прикладних програм Stat graf, Statistic; 

 розробка і впровадження в навчальний процес організаційно-

методичних матеріалів по проведенню тренінгів. 

3) наукове дослідження проблем міжнародних фінансових відносин та 

міжнародної інвестиційної діяльності. 

Наші цінності:  
● найголовніша цінність для нас – це особистість;  

● наші здобутки – результат колективної праці;  

● наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення;  

● наше ставлення до життя – позитив завжди та у всьому;  

● наш спосіб долання конфліктів – компроміс;  

● наша опора в житті та роботі – це креативність на основі традицій.  

Стратегія розвитку кафедри міжнародних фінансів. Ідея єдності осві-

ти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри міжнародних фі-

нансів. 

Стратегія здійснюється за такими напрямами:  

«Освіта для життя» – забезпечення якості освітнього процесу, згідно з 

основними положеннями Болонської декларації та кращого світового досвіду 

навчання; 

«Наука для практики» – основа для освіти, розвитку держави та бізне-

су; 

«Бізнес для майбутнього » – впровадження бізнес-компоненту в проце-

сі освіти, здійснюється підготовка фахівців за сучасними вимогами бізнес-

середовища, в тісній співпраці з провідними компаніями України та світу.  

  

Історична довідка про кафедру 

 

З метою підготовки фахівців з міжнародного фінансового менеджменту  

у 2002 році в рамках факультету міжнародної економіки і менеджменту була 

створена кафедра міжнародних фінансів і відкрита магістерська програма 

«Міжнародний фінансовий менеджмент» (керівник програми д.е.н., професор 

Мозговий О.М.).  

Колектив кафедри сформувався шляхом залучення провідних фахівців 

цієї галузі: д.е.н., проф.. Мозговий О.М. – член Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку; к.е.н., доц. Бірюк С.О. - член Національної ко-

місії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

к.е.н., доц. Бурмака М.О. – голова Державної служби України з питань захис-

ту персональних даних. Нині на кафедрі працюють 28 викладачів: 3 професо-
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рів, 16 доцентів, 3 старших викладачів та 6 асистентів. Вчені ступені і звання 

мають 76 %.  

Кафедру міжнародних фінансів очолює Заслужений економіст України, 

доктор економічних наук, професор Мозговий Олег Миколайович.  

Значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації виклада-

чів. Підвищення кваліфікації викладачів проходить відповідно до затвердже-

ного плану. Викладачі кафедри вдосконалюють свою професійну підготовку, 

при проходженні стажування в Дипломатичній академії України при МЗС 

України, Національному Банку України, Національній комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку України та в Інституті світової економіки і міжнаро-

дних відносин НАН України. Частина викладачів підвищила кваліфікацію 

шляхом участі в наукових та методичних семінарах, конференціях тощо. 
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РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

відсутність фінансування науково-дослідних проектів і програм;  

відсутність ефективного нормування часу на науково-дослідну роботу викладача, низька мотивація викладачів до    

       проведення наукових досліджень, відсутність нормальних умов для здійснення викладачами наукової роботи;  

низька результативність аспірантури та докторантури;  

низький рівень залучення студентів до науково-дослідницької роботи кафедри;  

епізодичний характер взаємодії кафедри з бізнес-середовищем в питаннях проведення наукових досліджень.  

 

Стратегічні цілі кафедри в сфері науково-дослідницької діяльності:  

розвинення національної наукової школи фондового ринку;  

укладання угод на проведення наукових досліджень на замовлення підприємств і організацій;  

розробка системи показників та впровадження моніторингу ефективності науково-дослідницької діяльності  

       викладачів кафедри;  

підвищення вимог до вступників в аспірантуру та докторантуру за такими формальними ознаками, як наявність та  

       кількість публікацій за напрямом дослідження (не менше 2 статей у фахових виданнях для аспірантів та 10 статей –   

       для докторантів);  

створення та налагодження регулярної роботи студентського наукового гуртка.  

 
Завдання та заходи Терміни вико-

нання 

Відповідальні особи 

1.1. Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються  з 

державного бюджету України. 

Виконання комплексної проблеми: Стратегії національного розвитку в парадигмі 

глобальної економічної політики  (державний реєстраційний номер 0111U007630) 

Розділ 1. Глобальне регулювання фінансових ринків 

1.1. Фінансові ринки в умовах глобальної нестабільності. 

Грудень 2015 р. Науковий керівник  д.е.н., 

проф. Мозговий О.М.,  
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1.2. Сучасні технології глобального інвестиційного бізнесу 

1.3. Фінансово-інвестиційний компонент глобальної трансформації моделей економічного 

розвитку . 

 

Науковий керівник д.е.н., 
проф.. Руденко-Сударєва Л.В. 
Науковий керівник д.е.н., проф. 

Фролова Т.О. 

Науковий керівник д.е.н., 

проф.. Мозговий О.М.  

1.2. 1.2. Подальший розвиток наукової школи д.е.н. проф. Мозгового О.М. «Фондовий 

ринок»  

2014 

2015 

Науковий керівник  д.е.н., 

проф. Мозговий О.М.,  

1.3  Захист прав інтелектуальної власності  2014 

2015 

Субочев О.В., к.е.н., доцент 

Руденко-Суддарєва Л.В., д.е.н., 

професор 

1.4. Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук: 

– «Глобальна трансформація фінансових систем 

- «Еволюція валютних ринків в парадигмі економічного глобалізму»  

 

Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата наук  

- Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку»  

- «Інвестиційні процеси в умовах глобальної фінансової нестабільності»,  

- «Антикризовий фінансовий менеджмент ТНК» ,  

- «Міжнародні регулятивні механізми банківської діяльності», асп.  

- «Регулювання діяльності ТНБ в умовах фінансової глобальної нестабільності.»,  

- «Фінансові механізми злиттів та поглинань транснаціональних компаній»,  

- «Асиметричність розвитку міжнародних фінансових ринків»,  

- «Похідні фінансові інструменти у глобальному бізнес-середовищі».  

- Міжнародний рух капіталу та його вплив на стабільність фінансової системи України. 

- «Конвергенція регулятивних механізмів міжнародної інвестиційної діяльності».  

- «Глобальна гармонізація  моделей  валютного ринку».  

-  «Єврооблігації в державній політиці зовнішніх запозичень».  

 

2014 р; 

2015 р. 

 

 

2014 р. 

2014 р 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

 

доц. Руденко Ю. М.  

доц. Малащук Д.В 

 

 

асп. ГаленкоН.О 

асп. Черкезюк Д.В., 

 асп. Гончар І.О.  

асп.Іноземцева Є.О.  

асп. Оглобля Я.О.,  

асп. Сяркевич М.О., 

асп. Шкляренко В.В. 

асп. Лєбєдєва Т.Ю.  

асп. Смик Р.Ю. 

 здоб. Алаторських М.Ю. 

здоб. Салмінський Д.В. 

здоб. ПінькевичА.В. 

1.5.  Публікація наукових статей. 

Професорсько-викладацький корпус кафедри прогнозує опублікувати 30 статей у видан-

нях з індексом цитування, що входять до науково-метричних баз даних. 50 статей у фахо-

вих виданнях України, 40 тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, 

що проводяться в Україні та закордоном.  

2014-2015 Всі викладачі і аспіранти 

1.6. Підготовка монографій    
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- Глобалізація світових валютно-фінансових ринків. –  

- Міжнародні фінансові центри в умовах фінансової глобалізації  

- Національні моделі подолання фінансової кризи   

- Національні моделі подолання фінансової кризи  

- Глобальне регулювання та координація фінансових ринків  

– Інноваційно-інвестиційні моделі забезпечення економічної безпеки країн-членів ЄС   

2014 р. 

2015 р. 

 

2015 р 

2015 р.. 

доц. Малащук Д.В. 

доц. Субочев О.В 

доц. Руденко Ю.М., Токар В.В. 

проф.. Руденко-Сударєва Л.В., 

доц. Токар В.В. проф.. Мозго-

вий О.М., доц. Субочев О.В. 

доц. Токар В.В. 

1.7. Плани науково-методичних семінарів кафедри 

- Імплементація в Україні міжнародного досвіду стимулювання інноваційно- 

     інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання  

- Фінансовий контролінг у сфері міжнародного бізнесу 

- Інститути спільного інвестування на міжнародному фондовому ринку  

- Проблеми антикризового фінансового менеджменту ТНК  

- Перспективи розвитку похідних фінансових інструментів у глобальному бізнес-  

    середовищі  

- Інноваційно-інвестиційні моделі забезпечення економічної безпеки країн-членів ЄС  

- Глобальне регулювання та координація фінансових ринків. 

- Національні моделі подолання фінансової кризи  

- Методика оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів  

- Методика оцінки інвестиційної привабливості держави, регіонів та підприємств  

 

Лютий 2014 р. 

 

Лютий 2014 р. 

Березень 2014 р. 

Травень 2014 р. 

. 

Вересень 2014 р. 

Жовтень 2014 р. 

 Січень 2015 р. 

Березень 2015 р. 

Травень 2015 р. 

Вересень 2015 р. 

 

доц.Токар В.В. 

 

проф. Фролова Т.О. 

доц.Отченаш К.Г. 

аспір. Гончар І.О. 

 

аспір. Лєбєдєва Т.Ю. 

доц. Токар В.В. 

доц. Субочев О.В. 

доц. Руденко Ю.М. 

доц. Прилипко С.І. 

проф. Руденко-Сударєва Л.В.. 

1.8. Робота кафедри щодо залучення студентів і аспірантів до науково-дослідницької 

діяльності кафедри  

- Створення студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми міжнародних фінансів»  

- Залучення студентів до участі у науковій студентській конференції, олімпіаді, ін. 

- Спільні публікації у фахових виданнях викладачів кафедри і студентів. 

 

 

2014 р. 

2014-2015 рр. 

2014-2015 рр. 

 

передбачуваний керівник Ли-

холет С.І. 

всі викладачі 

всі викладачі 

1.9. Заходи щодо обміну науковим досвідом.  

- Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, круглих 

столах, семінарах; 

- Спільні публікації з науковцями та фахівцями вищих навчальних закладів і наукових 

установ; 

 

2014-2015 рр 

 

 

2014-2015 рр.. 

 

всі викладачі 

 

 

всі викладачі 

1.10. Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності професорсько-

викладацького корпусу кафедри 

- Індивідуальні звіти викладачів  

- Звіт з науково-дослідної роботи кафедри – грудень  

 

1 раз на семестр 

грудень кожного 

року 

 

всі викладачі 

проф. Мозговий О.М., проф. 

Фролова Т.О. 
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- Звіт про наукову та науково-технічну діяльність  

 

грудень кожного 

року 

проф. Мозговий О.М., проф. 

Фролова Т.О. 

 

 
 
 

РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ НА ОСНОВІ  
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

невідповідність навчальних планів підготовки фахівців основним положенням компетентнісного підходу;  

відсутність паспорту спеціальності, побудованого на компетентнісних засадах;  

відсутність зворотного зв’язку із роботодавцями стосовно переліку необхідних компетентностей випускників;  

відсутність механізму впливу кафедри на формування переліку дисциплін та їхнього змісту у навчальному плані;  

низька мотивація та неефективна організація проходження викладачами стажування на підприємствах.  

 

Стратегічні цілі кафедри в сфері освітньої діяльності:  

компетентнісно-структурний аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямом «Міжнародна економіка»  

       на основі єдиної для університету універсальної методики з метою усунення дублювання та виявлення  

       неохоплених компетентностей;  

налагодження співпраці із роботодавцями (у т.ч. випускниками кафедри) щодо формування переліку необхідних  

       компетентностей випускників;  

узгодження навчальних стандартів із стандартами професійних асоціацій, які сертифікують фахівців;  

залучення до навчального процесу на постійній основі провідних фахівців, підприємців;  

відкриття нових навчальних програм на замовлення бізнесу.  
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Завдання та заходи Терміни виконання Відповідальні особи 

2.2. Розробка нових робочих навчальних програм і методичних матеріалів з орієн-

тацією на забезпечення професійного зростання студентів шляхом формування 

сучасних компетенцій у національному та світовому вимірах; 

- «Фінанси міжнародних корпорацій» рівня «бакалавр» 

- «Управління активами інститутів спільного інвестування» рівня «бакалавр»  

- «Міжнародний фінансовий ризик-менеджмент» рівня «магістр» 

–   «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі» рівня «магістр» 

 

 

 

2014 р 

2014 р 

2014 р 

2014 р 

 

 

 

проф. Фролова Т.О. 

доц. Отченаш К.Г. 

доц. Мусієць Т.В. 

проф. Руденко-Сударєва Л.В. 

2.3. Удосконалення існуючих робочих навчальних програм в напрямку забезпе-

чення випереджального характеру приведення їх змісту у відповідність із потре-

бами розвитку національної економіки та запитів ринку праці. 

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців за напрямом «Міжнародна економіка» з 

метою усунення дублювання та виявлення неохоплених компетентностей.  

Підвищення якості підготовки випускників за напрямом «Міжнародна економіка» за 

рахунок усунення дублювання та введення неохоплених раніше компетентностей  

2014-2015рр. Керівники курсів 

2.4.Оновлення навчально-методичних видань з наук та дисциплін (підручників, 

навчальних посібників, практикумів тощо) 

- Міжнародні фінанси – підручник  

- Фінансовий інжиніринг – навчальний посібник Депозитарна діяльність – навчаль-

ний посібник  

- Фінанси міжнародних корпорацій – навчальний посібник  

- Міжнародні біржові технології – практикум  

 

 

2014 р. 

2014 р. 

 

2014 р. 

2014 р. 

 

 

Мусієць Т.В.Мозговий О.М., 

Мусієць Т.В., Савчук Н.В.,  ін 

Фролова Т.О., Отченаш К.Г.,ін 

Фролова Т.О., Лук’яненко Л.І 

Павлюк О.О. 

2.5. Підготовка навчальної літератури з нових дисциплін: 

- «Фінанси міжнародних корпорацій»  

- «Управління активами інститутів спільного інвестування»  

- «Міжнародний фінансовий ризик-менеджмент»  

-    «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі»   

 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

2015 р. 

 

проф..Фролова Т.О. 

доц. Отченаш К.Г. 

доц. Мусієць Т.В. 

проф..Руденко-Сударєва Л.В. 

2.6 Запровадження нової спеціалізованої професійної сертифікаційної програми. 

«Управління активами інститутів спільного інвестування» рівня «бакалавр» 

 

2015 

 

Отченаш К.Г 

2.7. Участь кафедри в Програмі акредитації університетів Інститутом CFA 

Акредитація університетом CFA магістерської програми «Міжнародний фінансовий 

менеджмент» 

 

 

2014-2015 рр. 

Мозговий О.М. 

Руденко-Сударєва Л.В. 

Фролова Т.О. 
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Мусієць Т.В. 

Прилипко С.І. 

Савчук Н.В. 

2.8. Розробка англомовних освітніх програм на магістерському рівні. 

Підготовка англомовної магістерської програми «Міжнародний фінансовий менедж-

мент».  

Розробка методичного забезпечення англомовної магістерської програми.  

до 31.12.2015 р.  

 

Керівник магістерської про-

грами – проф. Мозговий О.М.  

 

2.9. Впровадження науково-дослідницької роботи кафедри в навчальний процес.  

Залучення студентів до НДР кафедри шляхом їх участі у дослідницьких проектах прик-

ладного характеру  

Підготовка та видання підручників, навчальних посібників, іншої навчально-

методичної літератури «нового покоління»  

до 31.12.2015 р.  

 

Зав. кафедри – проф. Мозго-

вий О.М.  

 

Члени авторських колективів  

 

2.10. Запровадження в навчальний процес сучасної індустрії навчальних засобів 

та методик навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологі-

ях (в т.ч. дистанційних технологіях) 

Підготовка матеріалів для дистанційного модульного контролю знань 

- «Фінанси міжнародних корпорацій»  

- «Управління активами інститутів спільного інвестування»  

- «Міжнародний фінансовий ризик-менеджмент»  

-    «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі»  

 

 

 

2015 р. 

 

 

 

 

Фролова Т.О. 

Отченаш К.Г. 

Мусієць Т.В. 

Руденко-Сударєва Л.В. 

2.11. План контрольних заходів кафедри щодо перевірки дотримання науково-

педагогічними працівниками інноваційної форми проведення навчальних занять 

з використанням передових педагогічних технологій. 

- Проведення відкритих лекцій 

- Взаємовідвідування лекцій і семінарів 

 

 

 

 

1 раз за семестр 

2 рази за семестр 

 

 

 

 

Всі лектори 

Всі викладачі 

2.12. Налагодження зворотного зв’язку з підприємцями та випускниками кафедри 

щодо необхідних для роботи компетентностей  

Залучення до проведення аудиторних занять випускників кафедри та провідних прак-

тиків на постійній основі  

до 31.12.2015 р. 

 

Мозговий О.М. 

Руденко-Сударєва Л.В. 

Фролова Т.О. 

Отченаш К.Г. 

2.13. Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами. 

Участь у організації проведення «Дня відкритих дверей» 

Проведення презентацій магістерської програми «Міжнародний фінансовий менедж-

 

ІІ семестр кожного 

року 

Мозговий О.М., Фролова Т.О. 

Мусієць Т.В., Руденко-

Сударєва Л.В., Савчук Н.В., 
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мент» зі студентами 4 курсу, спеціальності «Міжнародна економіка» та інших заходів, 

що сприятиме збільшенню набору на магістерські програми кафедри  

 

Токар В.В., Гончар І.О., Бірюк 

С.О.,  Прилипко С.І., Ананьєв 

М.Ю., Отченаш К.Г. 

 

 

 
РОЗДІЛ ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ  

З УРАХУВАННЯМ КРЕАТИВНОГО РЕСУРСУ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
 

Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

незадовільна практична підготовленість викладачів, особливо молодшого віку;  

послаблення в колективі традиції наставництва;  

неефективна мотивація викладачів до наукових досліджень, що обумовлює низьку ефективність докторантури та  

       аспірантури;  

Стратегічні цілі кафедри в сфері розвитку її кадрового потенціалу:  

цілеспрямоване формування системи добору (селекції) кадрів;  

залучення до роботи на кафедрі компетентних експертів з проблем міжнародних фінансів;  

формування культури «безперервного навчання протягом життя».  

 
Завдання та заходи Терміни виконання Відповідальні особи 

3.1. Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання всіх викладачів 

кафедри (станом на 01.01.2015 та на 01.01.2016). 

Захист дисертацій на здобуття ступеня доктора економічних наук 

 

 

 

Захист дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук 

 

 

 

2015 р.. 

 

 

2016 р. 

2015 р. 

2015 р. 

 

 

Руденко Ю.М. 

Савчук Н.В. 

Малащук Д.В. 

Субочев О.В. 

Ананьєв М.Ю. 

Рибалко Ю.С. 

3.2. Розробка та запровадження дієвої системи добору кадрів. 

Формування та впровадження системи вимог до претендентів.  

Збільшення частки викладачів з практичною підготовкою  

до 2015 р. Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  
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3.3. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. 

Розробка переліку компетентностей, якими має володіти викладач економічних та 

управлінських дисциплін  

Створення системи моніторингу професійного зростання викладачів кафедри.  

Напрацювання домовленостей з бізнес-структурами про стажування викладачів в ре-

жимі роботи на посаді за фахом. 

Підвищення кваліфікації молодих викладачів, що підтверджується відповідним серти-

фікатом  

Підвищення кваліфікації молодих викладачів, що підтверджується рекомендаційним 

листом від підприємства  

  

 

 

 

 

 

 

2014 р. 

 

 

2015 р. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

 

 

 

 

Ананьєв М.Ю., 

Зінченко Ф.А. 

Жила Т.В. 

Дороніна І.І., 

Коваленко М.А. 

3.4. Формування культури «безперервного навчання протягом життя». 
Регулярне проведення круглих столів, навчальних семінарів із залученням зовнішніх фахі-

вців-експертів, що сприятиме обміну досвідом, розширенню кругозору та підвищенню 

професійної ерудиції. 

Організація тренінгів для викладачів (з іноземної мови, комп’ютерної грамотності тощо).  

до 2015 р. Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

Заст. зав. каф. – проф. Фроло-

ва Т.О. 

 

 

РОЗДІЛ ІV. ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДРИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

необхідність подолання «мовного бар’єру» для багатьох викладачів кафедри;  

обмеженість сфери прикладання науково-дослідницьких та освітніх зусиль викладачів кафедри переважно  

       національними кордонами;  

незадовільний рівень інформування викладачів про можливості участі у міжнародній співпраці.  

 

Стратегічні цілі кафедри в сфері міжнародного співробітництва:  

формування мережі наукового співробітництва із зарубіжними колегами в сфері теорії та практики міжнародних  

       фінансів;  

викладання фахівцями кафедри авторських курсів в закордонних освітніх установах;  

підвищення рівню оволодіння викладачами кафедри іноземних мов.  
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Завдання та заходи Терміни виконання Відповідальні особи 

4.1. Пропозиції кафедри щодо участі в програмах співробітництва з міжнародни-

ми організаціями та фондами  

Перші кроки участі за освітньою програмою Європейського Союзу імені Жана Моне: 

вибір теми та публікація статей викладачів кафедри у зарубіжних фахових виданнях. 

Участь у партнерській програмі CFA (CFA  Program Partners), яка передбачає відповід-

ність навчальних програм підготовки магістрів з міжнародних фінансів світовим вимо-

гам та дозволить офіційно здійснювати кафедрою міжнародних фінансів професійну 

підготовку фахівців за CFA стандартами. 

 

 

2014-2015 рр. 

 

2014-2015 рр 

 
Фролова Т.О. 
Мозговий О.М. 

Руденко-Сударєва Л.В. 

Фролова Т.О. 

Мусієць Т.В. 

Савчук Н.В. 

4.2. Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, інтенсифікація 

співпраці кафедри із зарубіжними партнерами та профільними кафедрами інших 

ВНЗ 

Співпраця з факультетом міжнародних економічних відносин Білоруського державного 

економічного університету. 

Залучення провідних фахівців закордонних вузів для проведення відкритих лекцій з 

окремих тем науки «Міжнародні фінанси». 

Подальше формування репутації кафедри у світовому інформаційному просторі та імі-

джу кафедри як наукової школи. 

 

 

 

2014-2015 рр. 

 

2014-2015 рр. 

 

 

 

Фролова Т.О 

 

Субочев О.В. 

 
РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАФЕДРИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ СЕКТОРОМ  

ТА ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ 
 

Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

відсутність розуміння у бізнес-структур переваг взаємовигідної співпраці з університетом;  

недовіра з боку підприємницького сектору по відношенню до якості пропонованих наукових розробок;  

необізнаність представників підприємницького сектору про навчальні, наукові, інноваційні продукти, що можуть  

       надаватися кафедрою.  

 

Стратегічні цілі кафедри в сфері партнерської взаємодії з бізнес-середовищем та державними установами:  

створити дієвий механізм інформування широкої бізнес-спільноти про можливості співпраці з кафедрою  

       міжнародних фінансів.  
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Завдання та заходи Терміни виконання Відповідальні особи 

5.1. Пропозиції кафедри щодо організації спільних проектів університету з конк-

ретними державними установами та бізнесовими організаціями. 
Формування механізму інформування широкої бізнес-спільноти та держаних установ про 

можливості співпраці з кафедрою міжнародних фінансів. 

Розробка та реалізація програми круглих столів з актуальних проблем теорії й практики 

міжнародних фінансів за участю представників підприємницького сектору та державних 

установ, що сприятиме створенню атмосфери довіри та взаєморозуміння у взаємодії уні-

верситету, бізнесу та державних установ.  

 

 

 

протягом 2014-2015 

рр. 

 

 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

Заст. зав. каф. – проф. Фроло-

ва Т.О., проф.. Руденко-

Сударєва Л.В. 

5.2. Заходи щодо залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків з ме-

тою посилення практичної орієнтації бакалаврських та магістерських програм 

підготовки фахівців, а також залучення представників бізнес-компаній на захист 

дипломних робіт 

Залучення до викладання дисциплін кафедри фахівців з державних установ та запро-

шення їх представників на відкриті захисти дипломних робіт. До таких державних 

установ відносяться: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг; Державна служба України з питань захисту персональних даних. 

Проведення: регулярних зустрічей студентів та викладачів з керівниками провідних ві-

тчизняних підприємств на базі підприємства; бінарних лекцій за участю керівників та 

провідних фахівців підприємств. Такі заходи сприятимуть підвищенню якості практи-

чної підготовки випускників, зростанню зацікавленості з боку потенційних роботодав-

ців до випускників кафедри та їх працевлаштуванню. 
  

 

 

 

 

протягом 2014-2015 

рр. 

 

 

 

 

 

Мозговий О.М. 

Бірюк С.О. 

 

Бурмака М.О. 

5.3. Взаємодія кафедр із роботодавцями з метою актуалізації змісту навчальних 

програм відповідно до їх потреб 
Розробка програм підвищення кваліфікації для персоналу підприємств та організацій. 

Налагодження партнерських зв’язків з бізнес-структурами.  

Отримання зворотного зв’язку з підприємницьким сектором щодо «проблемного поля» та-

кої взаємодії   

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

Заст. зав. каф. – проф. Фроло-

ва Т.О., проф.. Руденко-

Сударєва Л.В. 

5.4. Робота кафедри з налагодження взаємозв’язків з випускниками університету, 

оцінювання ефективності оволодіння ними професійними компетенціями та моні-

торинг  кар’єрного зростання випускників. 

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Заст. зав. каф. – проф. Фроло-

ва Т.О. 
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Організація електронної бази даних про випускників кафедри і підтримки дистанцій-

них контактів з випускниками. 
Створення асоціації випускників кафедри міжнародних фінансів. 

 

 

 
РОЗДІЛ VІ. РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КАФЕДРОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  

СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Проблеми, на вирішення яких спрямовуються зусилля кафедри:  

незадовільне матеріально-технічне забезпечення роботи викладача;  

низька вмотивованість викладачів до дотримання критеріїв кафедри дослідницького університету;  

відсутність прямого зв’язку між результатами роботи викладача та його навантаженням.  

 

Стратегічні цілі кафедри в сфері удосконалення системи керування:   

розробка та впровадження системи моніторингу ефективності роботи викладача;  

створення на кафедрі індивідуального робочого місця викладача.  

 
 

Завдання та заходи Терміни виконання Відповідальні особи 

6.1. Моніторинг виконання та дотримання критеріїв кафедри дослідницького уні-

верситету. 

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність. 

 

 

Кожного року 

 

 

проф. Фролова Т.О. 

6.2. Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-аналітичної систе-

ми підтримки навчального процесу. 

Пошук спонсорів та інших альтернативних джерел фінансування для покращення мате-

ріально-технічного забезпечення кафедри.  

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

 

6.3. Створення механізму внутрішнього відбору ініційованих на кафедрі проектів 

(програм).  

Впровадження практики конкурсного відбору та експертної оцінки ініціатив викладачів 

кафедри.  

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  
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Підвищення прозорості та об’єктивності прийняття рішень про реалізацію проектів 

(програм) на кафедрі  

6.4. Впровадження об’єктивної системи оцінювання результатів роботи виклада-

ча.  

Формування та впровадження системи оцінки (рейтингування) роботи викладача 

за критеріями результативності наукової, навчальної, методичної, виховної робо-

ти та професійного зростання.  

  

 

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

 

 6.5. Удосконалення внутрішньо кафедрального документообігу. 

 Оптимізація інформаційних потоків на кафедрі;  

Відкритій доступ до інформаційної бази в режимі «єдиного вікна» для співробітників 

кафедри 

протягом 2014-2015 

рр. 

проф. Фролова Т.О. 

6.6. Просування бренду кафедри міжнародних фінансів  

Проведення PR-кампанії щодо популяризації кафедри міжнародних фінансів та форму-

вання її позитивного іміджу.  

протягом 2014-2015 

рр. 

 

Зав. каф. – проф. Мозговий 

О.М.  

 

 


