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1. Кадрове забезпечення кафедри  
Колектив кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхуванняскладають 14 

науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук, професор, 10 кандидатів наук, з них 6 

доцентів та 2 старших викладачі, які забезпечують фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів з понад 70 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 здійснювалась підготовка 1 здобувача освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії Яновської Н.В. та 1 здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук 

Ярмоленоко Ю.Ю., останнім підготовлено та винесено на міжкафедральний семінар результати 

дисертаційного дослідження. Також на кафедрі здійснюється підготовка 2-х дисертацій на 

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

Доведене навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри знаходиться 

у межах верхньої шкали, і частина з них працює на 1,25ставки. 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., Булат Г.В., Захаркевич Н. П., Іжевський П.Г., Корюгін А. В.,  

Кудельський В.Е., Кравець І.М., Самарічева Т.А., 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 2020 році на кафедріздійсненорозробку та оновлення робочих 

програм і навчально-методичнихматеріалів по навчальних дисциплінах, що закріпленні за 

науково-педагогічними працівниками. За 2020 р. науково-педагогічними працівниками 

розроблено 32 робочих програм, 25 навчально-методичних матеріалів, методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт, переддипломної практики та виконання магістерських робіт.Також 

кафедрою було оновлено Освітньо-професійну програму підготовки Бакалавра за спеціальністю 

072Фінанси, банківська справа та страхування. 

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 2020 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».  

За результатами проведених наукових досліджень науково-педагогічними працівниками 

кафедри опубліковано 11 статей у фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях та 3 у виданнях, 

які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection. 

Доцентом кафедри Кравець І.М. була видана у співавторстві монографія Інноваційні  

підходи до забезпечення ефективного управління персоналом підприємств. 

За звітний період членами кафедри було прорецензовано 2 монографії, 1 дисертацію, 

надано відгуки на 8 авторефератів дисертацій. 

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

та Синчака В.П.)підготовлено та направлено на всеукраїнський конкурс наукових робіт три 

наукові роботи зі спеціальності «Менеджмент організацій» та «Фінанси, банківська справа та 

страхування». За результатами конкурсу студентка Герасимчук А.С. (керівник доцент Захаркевич 

Н.П.), яка вийшла в фінал,на основі захисту наукової роботи на тему «Управління 

інтелектуальним потенціалом підприємства (на матеріалах ДП ПрАТ «Оболонь» 

«Красилівське»)» здобула диплом ІІІ ступеня. 

Доцент кафедри Захаркевич Н.П. здійснювала керівництво науковою роботою Шевчука 

Петра Олександровича натему: «Формування інтелектуального капіталу підприємтва, установи, 

організації», який став переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. 

У звітному періоді значно активізувалась наукова робота студентів. Так, 80 студентів стали 

учасниками Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, а 46у 

внутрішньовузівській конференції. 

 

5. Організаційна робота кафедри 

У 2020 р. доцент кафедри Корюгін А.В. був головою журі обласного етапу Всеукраїнського 

учнівського  турніру юних економістів  та головою журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

економіки. 

Завідувач кафедри д.е.н., професор, Синчак В.П. є членом спеціалізованої вченої ради із 

захисту дисертацій (Д 26.350.02 В Національному науковому центрі «Інститут аграрної 

економіки» НААН України). 

Під керівництвом доцентів кафедри Корюгіна А.В. та Кудельського В.Е. студентами 

спеціальностей Менеджмент та Фінанси, банківська справа і страхування було підготовлено 

презентації про престижність професії менеджера очима студентів, кращі з яких розміщені на 

сторінках кафедри в соціальних мережах 

Доцентом кафедриПіхняк Т.А. було залучено до освітнього процесу практичних 

працівників. Так, в межах дисципліни «Економіка підприємства» на семінарське заняття за темою: 

«Фінансові результати діяльності підприємства» (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування) було запрошено бухгалтера ПП «Славутич – Поділля»  - Блащук Ірину Сергіївну. 

Доцентом кафедри Бучковською Я.Г 11 березня 2020 року було організовано проведення 

заняття для студентів 2 курсу спеціальності 072 ФБСС  в межах вивчення дисципліни «Фінанси» 

на базі Управління Державної казначейської служби у Хмельницькому районі Хмельницької 

області. Під час заняття були розглянуті питання організації державного фінансового контролю у 

межах Державної казначейської служби України, практичні аспекти його організації та діяльності 

об'єкта управління в цілому. Також в межах вивчення навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності» 24 вересня 2020 року проведено заняття на базі Хмельницької дирекції Товариства 

з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан», яке мало на меті ознайомити 

студентів 1-го курсу із практичною складовою діяльності фінансової установи і передбачало 

зустріч з практиком - директором Юзвишиною Іриною Петрівною. Під час заняття були 

розглянуті основні аспекти в організації діяльності страхової компанії в цілому та особливості 

надання послуг страхування майна та ризиків суб’єктів господарювання зокрема. 



За звітний період науково-педагогічні працівники також проходили стажування та 

підвищення кваліфікації: 

- доцент кафедри Самарічева Т.А. пройшла навчання за дистанційною формою в період з 

04.02.2020 по 04.03.2020 за тематикою: «Додатки GOOGLE в професійній діяльності» (обсяг 60 

годин); 

- старший викладач ГрамотовичЮ. В. пройшла підвищення кваліфікації у формі фахового 

стажування (обсягом 180 годин) у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії з 11 листопада 

2019 р. по 31 січня 2020 року; 

- доцент кафедри Піхняк Т.А. пройшла науково-педагогічне стажування у Вищій школі 

бізнесу  на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у 

підготовку фахівців з економіки та управління»(м. Островець, Польща) з 20-31 січня 2020 р., (150 

год.). 

 


