
ПОЛОЖЕННЯ 
 

про «Міжнародний науковий центр  
банківської справи та корпоративного управління» 
кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «УАБС НБУ»  

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Міжнародний науковий центр банківської справи та корпоративного управління (далі 
Центр) створюється як колектив вчених, сформований з числа співробітників кафедри 
міжнародної економіки, інших підрозділів ДВНЗ «УАБС НБУ», установ України та 
зарубіжних країн (за рішенням засідання кафедри міжнародної економіки), які мають 
наукові інтереси у галузі банківської справи та корпоративного управління.  

1.2. Центр створюється відповідно до рішення засідання кафедри міжнародної економіки 
(протокол № 4 від 27 жовтня 2010 року). 

1.3. Центр є місцем зосередження й проведення міжнародних наукових досліджень з 
банківської справи та корпоративного управління, а також наукової роботи зі 
студентами, що має відношення до наукової спеціалізації Центру. 

1.4. Центр взаємодіє з державними, науковими, громадськими й іншими зацікавленими 
закладами й установами, серед яких: університет Оттави (Канада); університет 
Белграда (Сербія); Шведська школа економіки та бізнес-адміністрування (Фінляндія); 
Центр фінансових інновацій та стабільності Федерального резервного банку США; 
Федеральний резервний банк Сент-Луїсу та Далласу (США); Асоціація британських 
банків (Великобританія) тощо. 

1.5. Центр у своїй діяльності керується: 

 Законодавством України;  
 Положенням про вищі навчальні заклади;  
 Положенням про наукові установи НАН України в частинах, що стосуються 

загальних питань організації наукової праці, співробітництва з іншими 
організаціями;  

 Статутом ДВНЗ «УАБС НБУ»;  

 даним Положенням.  

1.6. Положення про Центр приймається на засіданні кафедри міжнародної економіки та 
затверджується завідувачем кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «УАБС НБУ». 

2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стратегічними цілями діяльності Центру є: 

- формування та подальший розвиток наукових шкіл, зокрема наукової школи 
корпоративного управління в банках, банківського регулювання та нагляду тощо; 

- розвиток репутації ДВНЗ «УАБС НБУ» на міжнародному рівні як перспективного 

закладу у галузі науки та освіти.  

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

Пріоритетними напрямами діяльності Центру є: 

- проведення міжнародних науково-практичних конференцій з тематики банківської 
справи та корпоративного управління; 



- організація запрошень провідних зарубіжних фахівців з банківської справи та 
корпоративного управління до ДВНЗ «УАБС НБУ» з метою проведення 
міжнародних семінарів та відкритих лекцій; 

- участь у формуванні міжнародних авторських колективів з написання наукових 
праць, зокрема монографій та статей; 

- участь в організації написання наукових праць за участю працівників ДВНЗ «УАБС 
НБУ» та учасників Центру, які представляють інші країни світу; 

- надання інформації членам Центру та працівникам ДВНЗ «УАБС НБУ» щодо 
існуючих можливостей публікації наукових праць закордоном у фахових виданнях; 

- організація міжнародних студентських конференцій з науково-дослідної тематики 
Центру. 

4. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 

4.1. Координація міжнародної науково-дослідної діяльності в напрямках банківської 
справи та корпоративного управління, що здійснюється співробітниками кафедри 
міжнародної економіки особисто та за участю представників інших кафедр, факультетів й 
інших структурних підрозділів ДВНЗ «УАБС НБУ». 

4.2. Сприяння створенню науково-дослідних студентських груп, гуртків, секцій із вивчення 
банківської справи та корпоративного управління. 

4.3. Організація заходів щодо вивчення банківської справи та корпоративного управління 
як у рамках ДВНЗ «УАБС НБУ», так і за його межами – у тому числі проведення загальних 

акцій з усіма зацікавленими установами й організаціями. 

4.4. Висвітлення наукової діяльності за напрямками банківської справи та корпоративного 
управління, що здійснюється викладачами й студентами ДВНЗ «УАБС НБУ», всіма 

можливими способами відповідно до пріоритетних напрямків розвитку (розділ 3). 

4.5. Сприяння вдосконаленню науково-дослідного й освітнього процесів, розширення й 
поглиблення загальнокультурної й професійної підготовки студентської молоді через 

участь у відповідних студентських заходах з тематики Центру. 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

5.1. Організаційна структура Центру складається з Голови, членів Ради та членів Центру. 

5.2. Управління діяльністю Центру здійснюється його керівником – Головою Центру, який 
обирається на засіданні кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «УАБС НБУ».  

5.3. Голова Центру формує колегіальний дорадчій орган – раду Центру. Склад Ради 

затверджується за поданням Голови ради на засіданні кафедри міжнародної економіки.  

5.4. Рада організує власну діяльність у формі засідань. Засідання Ради мають 
проводитися принаймні один раз на рік з метою формування пропозицій щодо плану 
заходів Центру на навчальний рік та звіту про діяльність протягом попереднього 
навчального року. 

5.5. Центр складається з трьох груп учасників: професорсько-викладацького складу; 
аспірантів; студентів. Члени Центру включаються до його складу після відповідного 

рішення Голови ради.  

 

 



5. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ 

Усі учасники Центру (додаток 1) працюють у Центрі на громадських засадах, тобто 
безоплатно. Фінансування окремих заходів, які організує Центр, може відбуватися за 
рахунок ДВНЗ «УАБС НБУ» у випадку прийняття відповідного рішення ректором ДВНЗ 
«УАБС НБУ». 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 

6.1. Зміни й доповнення до даного Положення надходять від кафедри міжнародної 
економіки за пропозицією Голови та членів ради Центру і приймаються за рішенням 

кафедри.  

 


