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ректору про роботу кафедри в 2021/2022 навчальному році

1.Робота з кадрами
1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок).
Склад  кафедри: 
загальна   кількість    науково-педагогічних  працівників  -14  працівників  /14,5
ставок;
загальна кількість наукових працівників: -14 працівників/14,5 ставок;
кількість докторів наук, професорів – 4 працівника/ 4,25ставки;
кількість   кандидатів   наук,   доцентів -  9 працівників/4,0 ставок;
кількість   доцентів   без   наукового   ступеня – 1 працівник/1,5 ставки;
кількість аспірантів – 2;
докторантів-0.

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 
1.3. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами.
Докторська дисертація доц.Жукової Л.М.

1.4. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 
Глущенко  О.В.,  Хмельков  А.В.,  Загорська  Д.М.  міжнародне  стажування  в

Varna University Management з 09 серпня по 17 вересня 2021 року (Certificate of
Completion № 452/17.09.2021 Varna University Management,  180 годин. 6 ECTS).
Назва курсу: «Global trends, innovation methods and practice in higher education».

1.5. Діяльність  із  забезпечення  оптимального  балансу  досвідчених  та  молодих
викладачів і науковців. 

Залучено  для  викладацької  діяльності  аспіранта  А.В.  Доценка.  Останній  рік
працюють на кафедрі проф. Глущенко А.С. та Дорошенко А.Г.

1.6. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 
Основними  проблемами  кадрового  складу  є:  значна  частка  викладачів

пенсійного віку; нехватка докторів наук за профільною спеціальністю віком до 50
років, відтік молодих викладачів після захисту дисертацій на працевлаштування за
кордоном. 

Шляхами вирішення цих проблем є: – підготовка молодих кандидатів наук із
числа  випускників  і  співробітників  кафедри;  –  посилення  мотивації  викладачів
після  захисту  дисертацій  продовжувати  співпрацю  із  кафедрою;  –  залучення
потрібних  категорій  викладачів  і  закріплення  їх  на  кафедрі  для  роботи  на
постійній основі або за умови довготривалого співробітництва за сумісництвом.



2.Результати  науково-інноваційної  діяльності  і  роботи  з  комерціалізації
результатів НДР
1)  активізація  роботи  кафедри у  напрямку виконання  науково-дослідних робіт.
(Запланованим кроком по реалізації цього напрямку є посилення участі викладачів
кафедри у виконанні тем НДР які зареєстровані на кафедрі: «Розвиток вартісно–
орієнтованого  управління  підприємствами  в  сучасних  фінансово–економічних
умовах»  №ДР  0119U102684,  з  2018  року  –  по  теперішній  час  та  «Публічні
фінанси: вартісне вимірювання та якісний склад» №ДР 0119U101211, з 2018 року
– по теперішній час, а також підготовка та подання проміжних звітів за науково-
дослідною роботою за 2021 рік);
2) сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі.
(Запланованим кроком по реалізації  цього напрямку є  заслуховування звітів  та
семінарів аспірантів кафедри: Синілової О. та Кур’янова В., а також завершення
процедури  вступу  на  підготовку  докторів  філософії  за  освітньо-науковою
програмою  третього  рівня  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»
здобувачів: Носенко Д., Доценко О., Шихова Т.);
3)  організація  тематичних  наукових  семінарів  для  науково-педагогічних
працівників  кафедри.  (Запланованим  кроком  по  реалізації  цього  напрямку  є
розроблений та затверджений засіданням кафедри відповідний Графік); 
4) впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри в освітній
процес.  (Запланованим  кроком  по  реалізації  цього  напрямку  є  визначення
необхідності  підготовки  викладачами  кафедри  навчальної  літератури  за
дисциплінами які вони викладають); 
5)  реалізація  комплексного  підходу  до  роботи  з  обдарованою  студентською
молоддю,  широке  залучення  її  до  наукової  діяльності,  виконання  науково-
дослідних  робіт  і  проєктів  кафедри,  участі  в  олімпіадах,  конкурсах,  грантових
програмах,  конференціях,  семінарах,  залучення  найбільш  здібних  студентів  до
вступу  в  аспірантуру.  (Запланованим  кроком  по  реалізації  цього  напрямку  є
залучення студентів до участі у виконанні тем НДР які зареєстровані на кафедрі);
2.10.Монографії,  видані  за  рішенням  Ученої  ради  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна.

1. Жукова Л.
М.

Зміни інституційного
статусу держави в умовах

соціально-економічної
нестабільності : монографія

Харків :
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Каразіна,
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.

2.11.Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та / або ISI 
(надати список).
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2.4. Відомості  щодо  всеукраїнських  конференцій,  проведених  на  базі
Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  що  були
організовані кафедрою. 

Всеукраїнська  науково-практична  інтернет-конференція  студентів,  аспірантів
та молодих учених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи
їх подолання» (23-24 квітня 2021 року). Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.

Слабка  вмотивованість  студентів  до  наукової  роботи.  Шляхи  активізації
наукової роботи:

 починати залучення роботи студентів до наукової роботи з 1х курсів;
 організувати  семінар  для  студентів  з  підготовки  наукових  публікацій  та

презентацій;
 інтегрувати  наукову  роботу  студентів  в  навчальний  процес,  зокрема

враховувати результати при підведенні підсумків з певних дисциплін.

https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-08
https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-08
https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-08
http://fkd.org.ua/issue/view/12179
http://fkd.org.ua/issue/view/12179
http://fkd.org.ua/issue/view/12179
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200584
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200584
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200584
http://fkd.org.ua/article/view/190921
http://fkd.org.ua/article/view/190921


3. Результати роботи із забезпечення якості освіти
3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє 
навантаження на 
1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП). 
Кількість ставок науково-педагогічних працівників - 14,5  
Обсяг навчальної роботи на рік, годин 8620
Розподіл навчальної роботи кафедри на 2021 / 2022  навчальний рік

Науково-педагогічні
працівники (посади, прізвище,

ініціали)
Ставка

Обсяг навчальної роботи,
год.

1
семестр

2
семестр За рік

   
 1.Проф. Глущенко В.В. 1,0 141 459 600
 2. Проф.  Глущенко О.В. 1,5 671 229 900
3.Доц. Гребенюк Н.О. 1,5 496 404 900
4.Проф. Давидов О.І. 0,5 112 188 300
5.Доц. Лаврик О.Л. 1,0 151 413 564
6.Проф. Глущенко А.С. 1,25 357 373 730
7. Доц. Дорошенко Н.О. 1,0 380 220 600
8. Доц. Жукова Л.М. 0,5 152 148 300
9.Ст.викл.Лєщина Ю.В. 0,5 215 85 300
10.Доц. Дорошенко О.Г. 1,0 421 160 581
11.Доц.Загорська Д.М. 1,25 275 470 745
12.Доц. Хмельков А.В. 1,5 439 461 900

13.Доц. Стеценко Т.В. 1,0 367 233 600
14.Доц. Швайко М.Л. 1,0 498 102 600
Разом по кафедрі 14,5 4675 3945 8620

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу.

Мультимедійні 
проектори

Теле- й відеоапаратура Аудиторії з ТЗН

Мультимедійний 
проектор

4/11

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців.
3.4. Запровадження   нових   навчальних   дисциплін   (надати   список,   прізвища
викладачів-розробників). 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
- Роз’яснювальна  робота  та  надання  консультацій  випускникам  про  правове

регулювання в сфері працевлаштування випускників;
- Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками кафедри;
- Взаємодія кафедри з представниками підприємств та організацій з питань організації
виробничої практики, тимчасового і постійного працевлаштування.



3.6. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.
На кафедрі щорічно складається план проведення відкритих занять, зокрема,  в

цьому  навчальному  році  згідно  плану  було  проведено  заплановану  кількість
відкритих занять Давидов О.І., Хмельков А.В. Глущенко О.В.

Всі  заняття  проведені  на  високому  рівні,  були  цікавими  та  змістовими.
Викладачі  підтримували  хороший  контакт  з  аудиторією,  студенти  приймали
зацікавлену  участь.  Звіти  про  проведення   відкритих  занять  та  відгуки  на  них
заслуховувались  на  чергових  засіданнях  кафедри.  На  кафедрі  ведеться  облік
проведення відкритих занять, в якому зазначається дата та час, група, аудиторія,
викладач, тема та відгуки викладачів, що відвідували відповідне заняття.
1.13. Розробка  електронних  (дистанційних)  курсів  за  заочною  формою

навчання,  запровадження елементів електронного навчання при навчанні
за денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачів-розробників).

Фінанси, банківська справа та страхування
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Вступ за фахом Доц.Жукова Л.М.
2. Гроші і кредит Проф.Глущенко В.В.
3. Фінанси Проф.Глущенко А.С.
4. Основи банківництва Доц.Дорошенко О.Г.
5. Банківська система Доц.Дорошенко Н.О.
6. Бюджетна система Доц.Стеценко Т.В.
7. Податкова система Доц.Стеценко Т.В.
8. Страхування Доц.Загорська Д.М.
9. Фінанси підприємств Доц.Хмельков А.В.
10. Фінансовий ринок Проф.Глущенко О.В.
11. Інвестування Доц.Гребенюк Н.О.
12. Банківські операції Доц.Дорошенко О.Г.
13. НБУ та грошово-кредитна політика Доц.Дорошенко Н.О.
14. Фінансовий аналіз Доц.Гребенюк Н.О.
15. Інвестиційний аналіз Доц.Гребенюк Н.О.
16. Страхові послуги Доц.Загорська Д.М.
17. Аналіз банківської діяльності Доц.Гребенюк Н.О.
18. Цінні папери та фондовий ринок Доц.Давидов О.І.
19. Історія фінансової науки Доц.Загорська Д.М.
20. Господарське право Доц.Жукова Л.М.

21. Бюджетний менеджмент, облік і звітність Доц.Лаврик О.Л.
22. Небанківські грошово-кредитні операції Доц.Дорошенко Н.О.
23. Фінанси зарубіжних країн Доц.Швайко М.Л.

Фінанси, банківська справа та страхування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Податки та податкова політика Доц.Стеценко Т.В.
2. Фінансовий менеджмент Ст.викл.Лєщина Ю.В.
3. Страховий менеджмент Доц.Загорська Д.М.
4. Ринок фінансових послуг Проф.Глущенко О.В.
5. Управління вартістю підприємств Доц.Давидов О.І.



6. Міжнародні розрахунки та валютні операції Доц.Дорошенко Н.О.
7. Державний фінансовий контроль Доц.Хмельков А.В.
8. Фінанси місцевого самоврядування Доц.Лаврик О.Л.
9. Банківський менеджмент Доц.Дорошенко О.Г.
10. Банківські ризики Доц.Дорошенко О.Г.
11. Управління фінансовою санацією

підприємств
Доц.Давидов О.І.

12. Операції з цінними паперами Доц.Давидов О.І.
13. Міжнародні фінанси Доц.Швайко М.Л.
14. Соціальне страхування Доц.Загорська Д.М.
15. Фінансове посередництво Доц.Лаврик О.Л.

Публічні фінанси
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Публічна політика Проф.Глущенко О.В.
2. Фінансовий, банківський та страховий

менеджмент
Ст.викл.Лєщина Ю.В.

3. Державний фінансовий контроль Доц.Хмельков А.В.
4. Соціальне страхування Доц.Загорська Д.М.
5. Публічні фінанси Проф.Глущенко О.В.
6. Фіскальна соціологія Доц.Стеценко Т.В.
7. Управління вартістю підприємств Доц.Давидов О.І.
8. Фінанси місцевого самоврядування Доц.Швайко М.Л.

Управління фінансово-економічною безпекою
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Управління вартістю підприємств Доц.Давидов О.І.
2. Організацію та управління фінансово-

економічною безпекою банків та
фінансових установ

Доц.Гребенюк Н.О.

3. Держаний фінансовий контроль Доц.Хмельков А.В.
4. Фінансовий аналіз Доц.Гребенюк Н.О.
5. HR - менеджмент Доц.Дорошенко Н.О.
6. Організацію і управління фінансовою

розвідкою
Доц.Хмельков А.В.

Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. Господарське право Доц. Жукова Л.М.
2. Корпоративні фінанси Доц.Хмельков А.В.
3. Фінансовий аналіз Доц.Гребенюк Н.О.
4. Гроші, банки  та монетарна політика Проф.Глущенко В.В.
5. Фінансовий ринок Проф.Глущенко О.В.
6. Страхування Доц.Загорська Д.М.
7. Інвестиційний аналіз Доц.Гребенюк Н.О.
8. Цінні папери та фондовий ринок Доц.Стеценко Т.В.

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість 



НПП, які беруть участь у викладанні).
3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати.

1
.

Участь студентів у ярмарках вакансій Листопад 2019 року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

2
.

Роз’яснювальна робота та надання 
консультацій студентам 2 
курсу(магістерський рівень) про 
правове регулювання в сфері 
працевлаштування випускників

Протягом року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

3
.

Участь студентів в олімпіадах і 
конкурсах від роботодавців

Протягом року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

4
.

Проведення профорієнтаційної 
роботи зі студентами та 
випускниками кафедри

Протягом року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

5
.

Взаємодія кафедри з представниками
підприємств та організацій з питань 
організації виробничої практики, 
тимчасового і постійного 
працевлаштування

Протягом року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

6
.

Залучення до участі в конференціях з
метою закріплення зв’язків з 
роботодавцями та посилення 
практичної спрямованості 
навчального процесу

Протягом року Відповідальний за
працевлаштування

кафедри доц.
Жукова Л.М.

3.15. Інтернаціоналізація    навчального    процесу,    забезпечення    академічної
мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів
та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів.

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво
Наводяться дані про виконання існуючих угод про співробітництво, роботу з 
укладання нових угод, результати цієї діяльності.

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його 
органами
Наводяться дані про роботу кураторів, роботу в гуртожитку, участь в організації 
дня факультету, спортивних змагань тощо).

1
Провести інструктаж студентів групи з охорони праці та правил протипожежної безпеки та 
Правилами внутрішнього розпорядку Університету

2
Постійно аналізувати та підводити підсумки результатів поточного контролю та проміжної 
атестації

4 Перевіряти відповідальність та повноту заповнення журналу старостою групи



5 Підтримувати постійний зв'язок з викладачами, які працюють у групі

6
Інформувати студентів про рішення вчених рад Університету та факультету, ректорату, 
наказів ректора, та розпоряджень декана, що стосується студентства

7
Проаналізувати та підвести підсумки успішності студентів за перший семестр та другий 
семестр 2021/2022 навчального року

8
Залучати студентів до участі у студентському науковому товаристві та підтримувати зв'язок 
з науковими керівниками студентів  

9 Відвідувати гуртожитки
10 Проведення кураторських годин
11 Надання допомоги студентам групи в організації культурно-просвітницьких заходів
12 Проведення виховної роботи у студентських гуртожитках
13 Організувати відвідування студентами театрів, кінотеатрів, виставок, фестивалів та ін.
14 Організувати участь студентів у розважальних заходах Університету

16
Провести бесіди зі студентами щодо морально-етичних норм поведінки та зовнішнього 
вигляду на учбовому процесі

17
Постійно організовувати відвідування студентами заходів факультету, на які запрошуються 
працівники фірм та державних органів за спеціальностями, на яких навчаються студенти

19 Проводити роботу по залученню студентів до занять у спортивних секціях

20
Організувати студентів до активної участі у спортивних змаганнях університету та за його 
межами

21 Підтримувати постійний зв'язок з батьками студентів групи
23 Роз’яснення щодо академічної доброчесності в університеті та при написані наукових робіт

24
Проведення бесід з роз’яснення щодо правил поведінки під час загальнодержавного 
карантину щодо попередження розповсюдження Covid-19.

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення 
протипожежної
безпеки
Умови  праці  та  навчання  у  приміщеннях  кафедри,  учбових  аудиторіях
відповідають вимогам протипожежної безпеки.  Випадків порушення цих вимог,
нещасних випадків під час навчального та робочого процесу не було. 

7. Завдання кафедри у наступному навчальному році:

- Продовжити заходи що до укріплення кафедри висококваліфікованими кадрами;

-  Проаналізувати,  внести  зміни  і  доповнення,  та  переробити  робочі  навчальні
програми курсів з фінансових та банківських дисциплін, що викладаються згідно
навчальних  планів,  з  урахуванням  нових  явищ  і  процесів,  що  відбуваються  в
економіці України;

- Організувати постійний контроль за навчальним процесом по окремому графіку
відкритих занять; 

- Виконувати програму підвищення якості викладання;

- Продовжити роботу над плановими НДР кафедри на 2022-2023 н.р;

- Постійно надавати допомогу в роботі студентського наукового гуртка;

 - Підготувати наукові доповіді (роботи) для участі в наукових конференціях;



-  Надавати  постійну  увагу  створення  умов  для  розвитку  новаторства  та
високоефективної  роботи молодим викладачам,  правильно оцінювати досягнені
результати роботи з колективом кафедри.

Завідувач кафедри                                          Ольга ГЛУЩЕНКО
підпис

Дата  22.06.2022
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