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На факультеті успішно функціонують три випускові
кафедри: маркетингу, управління персоналом і економіки
праці, фінансів та банківської справи.

Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу була заснована у 2003 р. при

факультеті бізнесу та права. Зараз вона входить до складу
факультету бізнесу Інституту економіки та управління і є
випусковою для напряму «Маркетинг».

Для забезпечення навчального процесу у 2010 р. було
підготовлено низку видань: «Маркетинг. Навчальний
посібник» (С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Л. А. Бичікова,
Р. В. Бойко, С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський), «Інноваційна
парадигма формування економічної стратегії підприємств.
Монографія» (Л. А. Бичікова, Т. С. Фесенко), «Практика і
технологія продажів. Методичні вказівки для самостійного
вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
«Маркетинг» та ін. Серед електронних видань — методичні
вказівки «Поведінка споживачів» (Р. В. Бойко) та «Марке-
тинг закупівель» (В. Л. Карпенко).

Науковці беруть участь у міжнародних науково-прак-
тичних конференціях та семінарах, за результатами яких
публікуються наукові статті у фахових виданнях. Під
керівництвом викладачів активно проводять науково-
дослідну роботу студенти, займаючи призові місця на все-
українських конкурсах і олімпіадах.

Протягом останніх п’яти років кафедра щороку про-
водить Міжнародну науково-практичну конференцію
«Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку
економіки», на яку з’їжджаються професори, доценти,
аспіранти з усієї України.

Майбутні спеціалісти здобувають знання із циклів дис-
циплін загальноосвітньої, економічної і професійної підго-
товки та набувають навичок маркетингових досліджень,
аналізу маркетингового середовища, потреб споживачів і
внутрішніх можливостей підприємства, планування марке-
тингової діяльності у напрямах розробки товарної, цінової,
рекламної та дистрибутивної політики підприємства.

Спеціаліст із маркетингу підготовлений для роботи на
промислових і гуртово-посередницьких підприємствах, в
банках і страхових компаніях, організаціях та установах не-
виробничої сфери, у рекламному бізнесі та інших сферах
підприємницької діяльності.

Кафедра управління персоналом і економіки праці 
Кафедра укомплектована кадрами вищої кваліфікації,

які мають багатий досвід педагогічної та наукової роботи.
На сьогодні підготовку студентів здійснюють 14 викладачів:
10 кандидатів наук, 2 доктори наук, 2 професори.

Для забезпечення навчального процесу за спеціальнос-
тями напряму «Економіка і підприємництво» у 2010 р. було
видано посібник «Нормування праці» завідувача кафедри
д. е. н., професора М. Д. Ведернікова та доцента кафедри,
к. е. н. О. О. Чернушкіної. Видання відповідає вимогам
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та
рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.

На кафедрі проводиться ефективна наукова робота, до
якої долучаються студенти під керівництвом викладачів.
Вона реалізовується у таких формах: написання статей,
участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних
конференціях і конкурсах наукових робіт. Так студентки
Наталія Дмитрієва та Яна Ропій стали фіналістами конкурсу

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ 
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«Новітній інтелект України» в номінації «Спудейські есеї:
економічна тематика», організатором якого є Міжнародний
благодійний фонд «Україна 3000». Необхідно відзначити
щорічну участь у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і еконо-
міка праці», де студенти посіли призові місця.

Серед іншого кафедра управління персоналом і еконо-
міки праці вирізняється регулярним проведенням науко-
вих семінарів за результатами науково-дослідної роботи
студентів.

Діяльність кафедри не обмежується навчальною, науко-
вою та методичною роботою. Важливе місце посідає вихов-
ний процес. Студенти спеціальності УПЕП є активними
учасниками різних мистецьких колективів та організатора-
ми багатьох заходів у межах університету.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Управління
персоналом і економіка праці» (спеціалізація «Економіка та
організація праці», «Менеджмент персоналу»). Випускники
можуть обіймати такі посади: виконавчий директор підпри-
ємств, установ, організацій усіх форм власності; спеціаліст
відділу соціального планування на підприємствах, у держав-
них та недержавних установах і організаціях; спеціаліст
адміністративного відділу; працівник служби зайнятості та
ринку праці, бірж праці; працівник служби соціального
захисту населення у відповідних підрозділах міського, регіо-
нального та державного призначення, менеджер із дослі-
дження ринку та вивчення громадської думки, викладач
університету та інших навчальних закладів.

Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра заснована у 1998 р. Її колектив забезпечує під-

готовку фахівців за напрямом «Фінанси і кредит» та профе-
сійними спрямуваннями: «Біржова діяльність», «Державні
фінанси», «Фінансове посередництво», «Фінансовий моні-
торинг» для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Із 2005 р. кафедру очолює к. е. н., доцент І. М. Михай-
ловська, яка своїм професіоналізмом підняла її на якісно
новий щабель. Професорсько-викладацький склад нарахо-
вує 26 осіб, серед яких 2 професори, 8 доцентів, 8 ст. викла-
дачів.

Науково-педагогічний персонал забезпечує викладання
50 навчальних курсів.

За роки діяльності кафедри було видано 157 навчаль-
но-методичних розробок; 65 модулів дистанційного нав-
чання, 17 посібників із грифом Міносвіти. Їх авторами
стали кандидати економічних наук, доценти І. М. Михай-
ловська, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун,
Л. Г. Гулько, П. Г. Іжевський, ст. викладачі О. В. Кошонько
та А. В. Олійник.

Кафедра фінансів та банківської справи має надзвичайно
широке коло наукових досліджень. Із 2010 р.викладачі беруть
участь у розробці двох держбюджетних тем: «Управління не-
державною підсистемою інфраструктури фінансового ринку
для забезпечення соціально-економічного розвитку країни»
та «Розробка механізмів ефективного управління машино-
будівними підприємствами в системі підвищення їх конку-
рентоспроможності та прибутковості на внутрішньому рин-
ках».Результати цієї роботи висвітлені у наукових публікаціях
(понад 1500 статей, 17 монографій).

Важливий елемент наукової роботи — організація
міжнародних конференцій і бізнес-семінарів. Зокрема сила-
ми кафедри було проведено три міжнародні науково-прак-
тичні конференції, всеукраїнський бізнес-семінар та чотири
всеукраїнські студентські наукові конференції.

Велика увага також приділяється організації студентсь-
кої науково-дослідної роботи.

У 2011 р. студенти спеціальності «Фінанси і кредит»
вшосте стали учасниками Всеукраїнської студентської
олімпіади з банківської справи під егідою UniCredit Group.
Загалом у ній взяло участь 940 студентів із 62 вищих нав-
чальних закладів України. Хмельницький національний
університет завдяки студентам посів 17 місце у рейтингу
вишів, випередивши Київський національний економіч-
ний університет, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія», Харківський національний економічний
університет та інші.

Кафедра також підтримує ділові стосунки з установами,
організаціями та підприємствами — потенційними праце-
давцями своїх випускників. Для прогнозування реальної
потреби у фахівцях та підвищення їх навичок у 2010 р. бу-
ло укладено угоди про проходження усіх видів практики з
11 банками, 12 страховими компаніями, 11 підприємства-
ми, 8 фінансовими установами (всього для 312 студентів).

Протягом 10 років за вагомий внесок у розвиток науки
й освіти університету кафедра посідає перші місця у групі
випускових (фахових) гуманітарно-економічних кафедр.

Стратегічне завдання колективу — поступове впро-
вадження у навчальний процес концепції якості освітніх
послуг для підвищення професійного рівня підготовки
фахівців із фінансів та банківської справи за європейсь-
кими стандартами відповідно до вимог Болонської кон-
венції.

Сьогодні випускники кафедри підготовлені для роботи
у сферах біржової діяльності та державних фінансів. Здобу-
вають навички роботи зі страхування, кредитування, інвес-
тування, факторингу, консалтингу, фінансового аналізу та
контролю, фінансового моніторингу.

Друковані праці викладачів кафедри 
фінансів та банківської справи



89

Кафедра управління персоналом і економіки праці
укомплектована кадрами вищої кваліфікації, які мають
багаторічний досвід педагогічної та наукової роботи.
На сьогодні підготовку студентів здійснюють:

Михайло Данилович Ведерніков — завідувач кафедри,
д. е. н., проф., академік Академії економічних наук України,
Академії праці та зайнятості Російської Федерації. У колі
його наукових інтересів — ринковий механізм регулю-
вання оплати праці. Видав два навчальні посібники, дві
монографії, 40 навчально-методичних розробок, 150 нау-
кових праць. Під керівництвом М. Д. Ведернікова захище-
но п’ять кандидатських дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук, 45 магістерських
робіт, 120 дипломних випускних робіт.

Еліна Анатоліївна Атаманюк — к. е. н., доц. Вивчає
проблеми регулювання трудових відносин у сучасних
умовах. Автор двох навчальних посібників, п’яти нав-
чально-методичних розробок, 16 наукових робіт, зокрема
дев’яти праць, опублікуваних у фахових виданнях.

Руслан Федорович Атаманюк — к. е. н., доц. Досліджує
формування соціальної політики та економіки регіону.
Є автором двох навчальних посібників, трьох навчально-
методичних розробок, 18 наукових праць, серед них —
вісім робіт, виданих у спеціалізованих журналах.

Ольга Анатоліївна Гарват — к. е. н., доц. У колі її науко-
вих інтересів — регулювання оплати праці в сучасних
умовах господарювання. Має два авторські свідоцтва,
24 публікації, з яких 17 наукового і сім навчально-мето-
дичного характеру, зокрема 13 статей, виданих у фаховій
періодиці.

Ірина Михайлівна Кравець — к. е. н., доц. Вивчає соці-
ально-економічні аспекти формування та використання
трудового потенціалу регіону. Є автором 17 публікацій,
серед них 13 у фахових виданнях.

Віктор Дмитрович Павлюк — к. військ. н., доц. Дослі-
джує регіональні аспекти соціально-економічного роз-
витку суспільства в сучасних умовах. Видав два навчальні
посібники, п’ять навчально-методичних розробок, 25 на-
укових праць, серед яких 14 опубліковано у фахових ви-
даннях.

Олександр Сергійович Ревякін — к. т. н., доц. У колі
його наукових інтересів — актуальні питання регулюван-
ня трудових відносин на підприємствах. Автор більше
70 опорних конспектів лекцій, наукових і методичних ста-

тей, тез, методичних вказівок із маркетингу, нормування
праці, економіки праці та соціально-трудових відносин,
близько десяти модулів дистанційного навчання.

Олена Володимирівна Хитра — к. е. н., доц. Вивчає
синергетичний механізм управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства. Є автором двох моногра-
фій, трьох навчальних посібників, восьми методичних
рекомендацій, 36 наукових статей. Брала участь у роботі
28 міжнародних науково-практичних конференцій.

Оксана Олександрівна Чернушкіна — к. е. н., доц. Дослі-
джує мотиваційні засади управління персоналом промис-
лових підприємств. Має 78 праць, зокрема 68 наукових
робіт, 19 з яких опубліковані у фахових журналах, а також
видала два навчальні посібники з грифом МОНМС України,
вісім навчально-методичних розробок.

Леся Вікторівна Волянська-Савчук — ст. викл. У колі її
наукових інтересів — напрями підвищення конкуренто-
спроможності промислового підприємства. Опублікувала
20 статей у фахових і наукових журналах, брала участь
у роботі 14 науково-практичних конференцій.

Валентина Анатоліївна Літинська — ст. викл. Випуск-
ниця аспірантури ХНУ 2011 р. Завершила роботу над кан-
дидатською дисертацією на тему: «Управління кар’єрою
персоналу на підприємствах машинобудування». Автор
22 статей, виданих у фахових та наукових журналах.

Альона Вікторівна Крисько — викладач-стажист, аспі-
рантка ХНУ. Працює над кандидатською дисертацією на
тему «Управління ротацією персоналу машинобудівних
підприємств». Є автором 13 статей.

До навчально-виховного процесу долучаються:
Марія Іванівна Зелена — асист., аспірантка ХНУ.

Працює над кандидатською дисертацією «Мотивація
персоналу машинобудівних підприємств на основі фор-
мування компенсаційного пакету». Автор понад десяти
статей, опублікованих у фахових і наукових журналах.

Анатолій Вікторович Сурін — асист., аспірант ХНУ.
Працює над кандидатською дисертацією «Управління ру-
хом персоналу підприємств машинобудівного комплексу
на засадах застосування автоматизованих інформаційних
систем». Опублікував п’ять статей у фахових збірниках.

На кафедрі працює старший лаборант Наталія
Петрівна Клімас. Завідувач лабораторій кафедри управ-
ління персоналом і економіки праці — Микола Костянти-
нович Валігура.

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Перший ряд зліва направо:
М. К. Валігура, О. С. Ревякін,
О. О. Чернушкіна,
М. Д. Ведерніков,
О. В. Хитра, В. Д. Павлюк.
Другий ряд: А. В. Крисько,
Л. В. Волянська-Савчук,
В. А. Літинська,
Е. А. Атаманюк,
Р. Ф. Атаманюк,
А. В. Сурін, І. М. Кравець,
О. А. Гарват, Н. П. Клімас,
М. І. Зелена
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Сьогодні на кафедра викладають:
Ірина Михайлівна Михайловська — завідувач кафедри,

к. е. н., доц. Читає дисципліни: «Страхування», «Фінанси стра-
хових організацій» та ін.У колі її наукових інтересів — концеп-
туальні засади розвитку страхового ринку в сучасних умовах.
Є автором більше 160 наукових та навчально-методичних
праць, серед яких чотири посібники з грифом МОНМС.

Олександр Іванович Барановський — д.е.н.,проф.,заслу-
жений економіст України. Серед його наукових інтересів —
фінансова безпека України. Автор понад 300 наукових і нав-
чально-методичних робіт, зокрема 18 монографій.

Лариса Геннадіївна Гулько — к. е. н., доц. Читає предмети:
«Інвестування», «Гроші і кредит» та ін. Досліджує інвести-
ційні аспекти розвитку економіки. Має більше 30 наукових
та навчально-методичних праць, серед яких посібник із гри-
фом МОНМС.

Павло Григорович Іжевський — к. е. н., доц. Викладає
фінанси (загальні), історію світової фінансової системи та ін.
У колі його наукових інтересів — фінансування інновацій,
теорії трансакційних витрат. Є автором понад 20 наукових
і навчально-методичних праць, зокрема посібника з грифом
МОНМС.

Раїса Степанівна Квасницька — к. е. н., доц. Читає дис-
ципліни: «Фінанси підприємств», «Бюджетна діяльність
суб’єктів господарювання» та ін. Досліджує розвиток
інститутів фінансового ринку. Автор більше 200 наукових і
навчально-методичних робіт, серед яких два посібники з
грифом МОНМС.

Світлана Миколаївна Ксьондз — к. е. н., доц. Викладає
предмети: «Фінанси підприємств», «Ринок фінансових пос-
луг» та ін. Наукові інтереси: фінансова діяльність підпри-
ємств, ринок фінансових послуг. Має 60 наукових і навчаль-
но-методичних праць.

Катерина Леонідівна Ларіонова — к. е. н., доц. Читає дис-
ципліни: «Кредитування і контроль», «Фінансова санація та
банкрутство підприємства» й ін. Вивчає грошово-кредитну
політику та її вплив на макроекономічні процеси, фінансове
оздоровлення підприємств. Є автором 130 наукових і нав-
чально-методичних праць, серед яких два посібники з гри-
фом МОНМС.

Ірина Валеріївна Форкун — к. т. н., доц. Викладає фінан-
си, бюджетну систему, основи казначейської справи й ін. У
колі наукових інтересів — державна політика стимулювання
соціально-економічного зростання та механізм її реалізації.

Автор 80 наукових і навчально-методичних робіт, чотирьох
навчальних посібників із грифом МОНМС.

Олена Василівна Кошонько — к. е. н., ст. викл. Читає
предмети: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент у банках» та
ін. Вивчає тенденції розвитку фінансового ринку. Має 16 на-
укових і навчально-методичних праць, серед яких посібник
із грифом МОНМС.

Леся Олексіївна Матвійчук — к. е. н., ст. викл. Викладає
податкову систему,податковий менеджмент та ін.Серед її на-
укових інтересів — фінанси страхових організацій,визначен-
ня фінансової безпеки підприємства. Автор 18 наукових і
навчально-методичних робіт.

Людмила Анатоліївна Приступа — к. е. н., ст. викл. Читає
дисципліни: «Страхування», «Фінанси» та ін. Досліджує тен-
денції розвитку страхового ринку. Є автором 32 наукових та
навчально-методичних праць.

Наталія Анатоліївна Стеценко — к. е. н., ст. викл. Викла-
дає місцеві фінанси, державний фінансовий контроль та ін.
Наукові інтереси: фінансова система управління місцевим
бюджетом. Має 13 наукових та навчально-методичних робіт.

Андрій Володимирович Олійник — ст. викл. Читає пред-
мети: «Інформаційні системи і технології у фінансах»,
«Банківські операції». Вивчає стійкість комерційних банків
та банківської системи, забезпечення конкурентоспромож-
ності банків. Автор 43 наукових і навчально-методичних
праць, серед яких два посібники з грифом МОНМС.

До навчально-виховного процесу долучаються старші
викладачі П. П. Антонюк («Страховий менеджмент», «Стра-
хові послуги» та ін.), С. В. Безвух («Гроші та кредит», «Бан-
ківські операції» та ін.), С. М. Дідик («Фінанси підприємств»,
«Гроші та кредит», «Біржова діяльність»), Т. В. Донченко
(«Управління фінансовою санацією підприємства» й ін.),
О. В. Неліпович («Соціальне страхування» та ін.), О. В. Пет-
ришина («Фінанси (загальні)», «Податкова система» та ін.),
А. Ю. Стопчак («Інвестування», «Університетська освіта» та
ін.); асистенти Т. А. Гордєєва («Бюджетна система», «Основи
казначейської справи» та ін.), І. О. Доценко («Соціально-еко-
номічна безпека суб’єктів фінансового ринку» та ін.),В.Е.Ку-
дельський («Фінанси», «Страхування» та ін.), О. В. Крупа
(«Місцеві фінанси», «Фінанси підприємств»), Н. О. Семенюк
(«Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» та ін.);
викладач-стажер О. М. Дерикот.

Тут також працюють ст. лаборанти Л. Б. Кутинська й 
Е. С. Вітошко. Зав. лабораторій кафедри — М. М. Овчарук.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

Зліва направо перший ряд:
С. В. Безвух, Л. Г. Гулько,
І. В. Форкун, І. М. Михайловська,
Р. С. Квасницька, К. Л. Ларіонова,
П. Г. Іжевський, Е. С. Вітошко,
С. М. Дідик; другий ряд:
В. Е. Кудельський, Т. А. Гордєєва,
Н. О. Семенюк, Л. О. Матвійчук,
Н. А. Стеценко, І. О. Доценко,
О. В. Неліпович; третій ряд:
О. А. Фрадинський, А. Ю. Стопчак,
Л. Б. Кутинська, О. В. Кошонько,
Н. А. Сорочинська, С. М. Ксьондз,
Г. Г. Антонюк; четвертий ряд:
Т. В. Донченко, А. В. Олійник,
О. В. Петришина, О. І. Баранов-
ський, О. В. Крупа, П. П. Антонюк


