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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

(інформація проректора Школьник І. О.). 

2. Про роботу кафедри економічної кібернетики (інформація завідуючого 

кафедри Олійника В. М.). 

3. Про роботу кафедри управління та фінансово-економічної безпеки 

(інформація завідуючого кафедри Балацького Є. О.).  

4. Про роботу кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (інформація 

завідуючого кафедри Журавки Ф. О.). 

5. Про роботу ради молодих учених академії (інформація голови ради 

Кривич Я.М.).  

6. Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів зі 

спеціальностей (інформація голови ради Козьменка С. М.). 

7. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць “Правовий вісник 

Української академії банківської справи”, № 1 (12) за 2015 рік (інформація 

голови ради Козьменка С. М.). 

8. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць “Світогляд – 

Філософія – Релігія”, № 9 за 2015 рік. (інформація голови  ради Козьменка 

С.М.).  



9. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Фінансовий 

аналіз». Укладачі: доктор економічних наук, професор Школьник І.О., 

кандидати економічних наук, доценти Боярко І.М., Дейнека О.В. (інформація 

проректора Школьник І.О.).  

10. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції». За 

редакцією доктора економічних наук, професора Кривенко Л.В. (інформація 

голови ради Козьменка С.М.). 

11. Про рекомендацію до друку монографії «EVA: в поисках истинной 

ценности бизнеса». Автори: доктор економічних наук, професор Мішенін Є.В., 

кандидат економічних наук, доцент Косодій Р.П., Бондаренко А.О. (інформація 

голови ради Козьменка С.М.).  

12. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи 

вексельного права. Частина 1.». Автор: кандидат юридичних наук, доцент 

Мирославський С.В. (інформація проректора Школьник І.О.).  

13. Про надання права керівництва аспірантами (інформація голови  ради 

Козьменка С.М.).  

14. Про техніко-економічне обґрунтування бізнес-моделі функціонування 

академії та її підрозділів у сучасних умовах (інформація керівників творчих 

груп – Серпенінова Ю.С., Балацький Є. О., Бєлова І. В., Савченко Т. Г.).  

15. Про основні принципи формування структури академії, зміни до 

структури та внесення змін до штатного розпису (інформація проректора 

Школьник І. О.).  


