
Довідка 

про роботу кафедри менеджменту, фінансів,  

банківської справи та страхування  

за 2019 р. 

 

1. Кадрове забезпечення кафедри   
Колектив кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування складають 11 

науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, з них 5 

доцентів та 2 старших викладачів., які забезпечують фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів з 63 дисципліни на двох факультетах університету.  

 

2. Навчальна робота кафедри 
Кафедра є профільною з підготовки бакалаврів за спеціальностями 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування та 073 Менеджмент з галузі знань 07 Управління та адміністрування, а 

також магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент з галузі знань 07 Управління та 

адміністрування. На кафедрі здійснюється підготовка 4 здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії (Крушинська А.В., Ярмоленоко Ю.Ю., Яновська Н.В., Ксенджук О.С.)  2-х 

освітньо-наукового ступеня доктора наук (Ткачук Н.М., Арзянцева Д.А.). 

Доведене навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри знаходиться 

у межах верхньої шкали, а переважна більшість працює на 1,25-1,5 ставки. Навчальні дисципліни 

розподіленні відповідно до паспортів спеціальностей та фахової підготовки науково-педагогічних 

працівників.  

Курсові роботи закріплено як за лектором, так і за іншими науково-педагогічними 

працівниками кафедри з урахуванням стажу їхньої роботи та фахової підготовки. Магістерськими 

роботами керують найбільш досвідчені науково-педагогічні працівники (професор Синчак В.П., 

доценти Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П., Корюгін А. В., Кудельський В.Е., Ткачук Н.М.), які 

разом із студентами забезпечують їх якісну підготовку. За кафедрою закріплено виробничі 

практики 1 і 2 та переддипломну практику, що передбачені навчальними планами для бакалаврів і 

магістрів. 

 

3. Методична робота кафедри 

Методична робота кафедри здійснюється відповідно до індивідуальних планів науково-

педагогічних працівників. Координує методичну роботу на кафедрі згідно з розподілом обов’язків 

доцент кафедри Бучковська Я. Г. У 2019 році на кафедрі здійснено оновлення робочих програм і 

навчально-методичних матеріалів по навчальних дисциплінах, що закріпленні за науково-

педагогічними працівниками. Зв 2019 р. науково-педагогічними працівниками розроблено 25 

робочих програм, 25 навчально-методичних матеріалів, методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт, переддипломної практики та виконання магістерських робіт. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри формуються екзаменаційні та залікові 

білети, які не пізніше, ніж за місяць затверджуються на засіданні кафедри в установленому 

порядку. Кожного семестру на кафедрі проводяться методичні семінари, на яких розглядаються 

найрізноманітніші питання, пов’язані з удосконаленням організації та проведення навчальних 

занять, підготовки наукових робіт тощо. За результатами проведення методичних семінарів 

оформляються відповідні протоколи. 

 

4. Наукова робота кафедри 

У 2019 році науково-дослідна робота на кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи 

та страхування здійснювалась відповідно до кафедральних наукових досліджень за темами: 

«Механізми управління підприємствами та установами в системі державного регулювання 

національною економікою», «Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних 

осіб в економічному та соціальному середовищі», «Проблеми переходу до інноваційно-

інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки».  



Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Захаркевич Н.П.,  

Арзянцевої Д.А та Синчака В.П.) підготовлено та направлено на всеукраїнський конкурс наукових 

робіт три пошукові роботи зі спеціальності «Менеджмент організацій». За результатами конкурсу 

студентка Ярема О.Р. (керівник доцент Арзянцева Д.А.), яка вийшла в фінал, на основі захисту 

наукової роботи на тему «Стратегія впровадження ресурсозберігаючих технологій на підприємстві 

(на матеріалах КП ВКГ «Джерело»)» здобула диплом ІІІ ступеня. 

У 2018 році доценти Захаркевич Н.П. та Корюгін А. В. здійснювали наукове керівництво 

студенткою Шенькарук Світлана та Балицька Ніла, які прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальності Менеджмент, яка проходила Тернопільського національного 

економічного університету та увійшли в 20-ку кращих.  

Доценти кафедри Арзянцева Д.А. та Захаркевич Н.П. здійснювали керівництво науковою 

роботою Бондар Аліна Дмитрівна, яка стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. 

Під керівництвом доцента Корюгіна А.В. здійснювалась підготовка 3-х студентів до участі 

в у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни  «Стратегічне управління», яка 

відбулась 15-17 травня 2019 року на базі Національного технічного університету Украї́ни 

«Ки́ївський політехні́чний інститу́т імені І́горя Сіко́рського». За результатами написання тестів та 

виконання практичних завдань студентка Грицькова Анастасія виборола перемогу та отримала 

диплом ІІІ ступеня у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Стратегічне управління». 

17 листопада 2019 р. Олександра Грехова, яка навчається у магістратурі за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі 

проектів, націлених на інтеграцію освітньої реформи України в європейський науково-освітній 

простір "EUROPEAN STUDY SPACE", науковий керівник - завідувач кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор Синчак Віктор 

Петрович. 

Крім того у березні 2019 р. науково-педагогічними працівниками здійснювалась підготовка 

та проведення І етапу Всеукраїнського студентського економічного турніру, за результатами якого 

було сформовано збірну команду і направлено на ІІ етап. Збірна команда Хмельницького 

університету управління та права потрапила до півфіналу Всеукраїнського студентського 

економічного турніру, а студентка 3 курсу спеціальності Менеджмент Андрушко Людмила була 

визнана однією з найкращих учасників турніру. 
У звітному періоді значно активізувалась наукова робота студентів. Так, 31 студент стали 

учасниками Міжнародних науково-практичних конференцій, 29 – Всеукраїнських наукових 

конференцій. 

 

5. Організаційна робота кафедри 

У березні 2019 р. кафедрою проведено І етап Всеукраїнського студентського економічного 

турніру між командами курсів та спеціальностей факультету управління та економіки.  

6 березня 2019 р. старший викладач кафедри Самарічева Т.А. захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальності 08.00.08- гроші, фінанси 

і кредит. 

З метою популяризації серед студентів дотримання принципів академічної доброчесності та 

положень Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 11 листопада 2019 р. старшим викладачем кафедри Крушинською А.В. 

проведено змагання між студентами 1-3-го курсів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування у вигляді квесту на тему: «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти». 

20 версеня 2019 р. кафедрою організовано проведення IV Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах 

глобалізації», учасниками якої стали 102 науковці з 28 закладів вищої освіти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

