
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Київського національного університету технологій та дизайну

від 25 квітня 2018 р.

«Про роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки»

за 2013-2018 рр.

1. Звіт завідувача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки 
д.е.н., проф. Тарасенко І.О. за 2013-2018 роки та пропозиції щодо розвитку 
кафедри взяти до відома.

2. Роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки за звітний 
період вважати задовільною.

3. Завідувачу кафедри проф. Тарасенко І.О.:
3.1. Посилити профорієнтаційну роботу з метою збільшення 

контингенту студентів завдяки формуванню привабливого іміджу 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої 
програми «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання» 
(спеціальність 073 «Менеджмент»), іміджу факультету економіки та бізнесу і 
університету в цілому.

Термін виконання -  постійно.
3.2. Своєчасно оновлювати і удосконалювати навчально-методичні 

комплекси дисциплін кафедри з метою забезпечення цілісного освітнього 
процесу за кожною освітньою програмою.

Термін виконання — постійно.
3.3. Продовжувати нарощення кадрового потенціалу кафедри шляхом 

підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії та доктора економічних наук (відповідно до плану).

Термін виконання -  2018-2019 рр.
3.4. Активізувати наукову роботу студентів шляхом їх залучення 

(починаючи з 2-го курсу) до виконання завдань наукового спрямування в 
рамках НДРС, до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 
робіт, наукових конференцій і семінарів.

Термін виконання -  постійно.
3.5. Підвищити показники публікаційної активності науково- 

педагогічних працівників кафедри, зокрема поглибити досвід наукових 
публікацій в іноземних та вітчизняних журналах, які індексуються науково- 
метричними базами 8сориз та \¥еЬ оі" 8сіепсе та мають високі імпакт-фактор, 
8Ж  та 8№Р-індекси.

Термін виконання — грудень 2018 року.
3.6. Здійснювати організаційні заходи для забезпечення участі науково- 

педагогічних працівників кафедри у міжнародних грантових програмах 
різного рівня, зокрема Ногігоп 2020.

Термін виконання -  постійно.
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3.7. Поглиблювати роботу, яка спрямована на участь студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених у конкурсах на індивідуальні 
гранти від міжнародних фондів, наукового стажування у іноземних ЗВО і 
наукових установах.

Термін виконання -  постійно.
3.8. Активізувати роботу, направлену на поглиблення міжнародного 

наукового співробітництва з ЗВО інших країн, зокрема Європейського союзу 
з метою забезпечення академічної мобільності студентів та науково- 
педагогічних працівників кафедри.

Термін виконання -  постійно.
3.9. Проводити роботу, яка направлена на організацію і проведення 

наукових конференцій та семінарів (в тому числі студентських і 
міжнародних) на принципах самоокупності, у тому числі з фінансуванням 
шляхом укладання господарських договорів.

Термін виконання — постійно.
3.10. Розширити перелік платних послуг, що надаються кафедрою, з 

метою забезпечення фінансової стабільності факультету економіки та бізнесу, 
кафедри і університету в цілому.

Термін виконання -  протягом року.
3.11. Забезпечити підготовку акредитаційних справ та проходження 

акредитації освітніх програм: «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні 
ступені «бакалавр» і «магістр») та «Фінансово-економічна безпека суб’єктів 
господарювання» (спеціальність 073 «Менеджмент», освітній ступінь 
«магістр»).

Термін виконання — 2018-2019 рр.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора 

Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради


