Звіт
завідувача кафедри економічної теорії та економічних методів управління
економічного факультету
Гриценка Андрія Андрійовича, д.е.н., професора
про роботу кафедри в 2019/2020 навчальному році
За 2019-2020 навчальний було проведено 8 засідань кафедри.
Основними питаннями були:
1. Обговорення про набор студентів на 2019-2020 н.р.
2. Розподіл кураторів.
3. Затвердження робочих програм з курсів, що читаються викладачами кафедри.
4. Обговорення тем кандидатських та докторських дисертацій.
5. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1 року навчання.
6. Обговорення та затвердження ОП «Бізнес-економіка», «Економіка та економічна
політика», «Бізнес-адміністрування».
7. Затвердження тем дипломних робіт. Призначення наукових керівників.
8. Проведення та підсумки зимової та літньої сесій.
9. Звіти кураторів про проходження практик.
10. Звіти кураторів про виховну роботу зі студентами.
11. Обговорення результатів проведення студентського моніторингу якості
навчального процесу.
12. Затвердження екзаменаційної документації.
13. Обговорення результатів екзаменаційної сесії.
14. Обговорення критеріїв оцінювання заліків студентів.
15. Про підготовку екзаменаційної документації до вступної компанії.
16. Підвищення науково – практичної діяльності викладачів кафедри.
17. Про підвищення кваліфікації викладачів кафедри.
18. Підготовка до набору студентів на 2019-2020 н.р.
19. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів.
20. Затвердження рейтингів викладачів кафедри та рейтингу кафедри економічної
теорії та економічних методів управління.
21. Інформація про активність НПП кафедри.
22. Поточні справи.
Склад кафедри (кількість осіб та ставок):
- загальна кількість науково-педагогічних працівників - 18 осіб
- кількість докторів наук, професорів - 7 осіб
- кількість кандидатів наук, доцентів – 9 осіб;
- кількість доцентів без наукового ступеня - 1 особа;
- кількість професорів без наукового ступеня -1особа;
- кандидати наук, ст. викладачі - 1 особи;
- кількість аспірантів- 4 особи
У 2019-2020 навчальному році було підготовлено:
Бакалаврів (Економічна теорія) – 6 чол.

Магістри (Економічна теорія та економічна політика) – 9 чол.
(Бізнес-адміністрування) – 13 чол.
Магістри (Бізнес-адміністрування) заочне відділення – 5 чол.
1. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань.
02.04.2020 інформаційно-цифрові компетентності (Міністерство цифрових трансформацій
України) швейцарсько-українська програма EGAP
1) Базовий курс з цифрової грамотності (початковий, середній та просунутий рівень);
2) Цифрові навички для вчителів (6 годин);
3) Цифрова грамотність держслужбовців на базі інструментів Google (2 години)
10.04.2020 вебінар «Ефективна робота online (Global Logic)
15.04.2020 вебінар «Управление операционными рисками IBM
16.04.2020 вебінар Бізнес етикет: як бути ввічливим online (Global Logic)
21.04.2020 вебінар Як ефективно виступати та проводити тренінги online (Global Logic)
23.04.2020 вебінар «Как смена целевой аудитории поможет избежать кризиса. Кейс
компании Volvo» - от Центра обучения маркетинга MaEd.
29.04.2020 вебінар «Інструменти для online роботи та навчання (Global Logic)
13.05.2020 вебінар «Як зростає велика компанія на сучасному ІТ ринку» (Global Logic)
2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів
НДР
2.1. Відомості щодо міжнародних конференцій.
Всього взяли участь викладачі у 30 конференціях.
Автори:
(ПІБ)
Чатченко Т. В.,
Давидова І. А.

Чатченко Т. В.,
Давидова І. А.

Назва роботи
Аналіз тенденцій
розвитку зовнішньої
торгівлі обраними
споживчими товарами
України
Перспективи розвитку
малого бізнесу в Україні
на прикладі ков`ярень

Коломієць Г. М.,
Меленцова О. В.,
Гузненков Ю. Г.,
Дідорчук І. Л.
Коломієць Г. М.,
Меленцова О. В.,
Бондаренко Ю.

Взаємодія регіональних
кластерів ІТ та послуг
вищої освіти як вектор
розвитку SMART CITY

Дмитренко О. В.

Вплив інституційного
середовища на
відтворення соціальної

Алгоритмізація
співпраці з клієнтами
як засіб підвищення
конкурентоспроможн
ості в умовах
нестабільності

Назва видання, де опубліковано роботу
Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Методи та форми управління
соціально-економічним розвитком держави», м.
Дніпро 23.08.2019р.
Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Перспективні напрямки розвитку
економіки, обліку, фінансів та права: теорія і
практика », м. Полтава 23.08.2019р.
Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. РЕГІОН – 2019: Стратегія
оптимального розвитку (м. Харків, 16-17 жовтня
2019р.)
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Проблеми формування та реалізації
конкурентної політики», м. Львів, 19-20 вересня
2019р.

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів
та права в сучасних умовах» - Полтава 1 червня

справедливості

2019р.

Дмитренко О. В.,
Іващенко П. О.

Національна
інноваційна система як
умова зростання
конкурентоспроможнос
ті економіки.

V Міжнародна науково-практична інтернет –
конференція «Управління інноваційним
розвитком на макро, мезо та макрорівнях», м.
Одеса 7-8 червня 2019 р.

Дмитренко О. В.,
Іващенко П. О.

Парадокси
наноекономіки

Дмитренко О. В.,
Іващенко П. О.

Скелет часового ряду

Дмитренко О. В.,

Вплив інституційного
середовища на
відтворення
соціальної
справедливості
The labour market in
the context of the
growth of globalization
processes: evidence
from Ukraine and
countries of the
European Union
Вплив глобалізації на
економічний розвиток
України

Міжнародна науково-практична конференція
«Стратегічні пріоритети розвитку економіки,
фінансів, обліку та права в Україні та світі» Полтава 3 жовтня 2019р.
Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка, облік, фінанси та право в умовах
глобалізації: тенденції та перспективи» - Полтава
12 вересня 2019р.
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів
та права в сучасних умовах» - Полтава 1 червня
2019р.

T. Chatchenko, Y.
Miriasov,
I. Davidova,
V. Mykytas

Нестеренко О. М.,
Бєлозорова А.

Нестеренко О. М.,
Бондаренко Є.

Нестеренко О. М.,
Ілларіонова Н.

Нестеренко О. М.,
Рябченко В.

SHS Web of Conferences 67, 06009 (2019) NTIUkrSURT 2019
https://doi.org/10/1051/shsconf/20196706009

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової
інтернет-конференції
молодих
учених,
магістрантів і студентів «Молодь в науці:
здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків,
22-25 березня 2019 р. – 298 с.
Вплив інформаційно- Збірник тез доповідей Міжнародної наукової
комунікаційних
інтернет-конференції
молодих
учених,
технологій на
магістрантів і студентів «Молодь в науці:
економічний розвиток здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків,
країни
22-25 березня 2019 р. – 298 с.
Человеческий
Збірник тез доповідей Міжнародної наукової
капитал-главный
інтернет-конференції
молодих
учених,
актив на пути к магістрантів і студентів «Молодь в науці:
устойчивому
здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків,
экономическому
22-25 березня 2019 р. – 298 с.
росту страны
Підприємництво
як Збірник тез доповідей Міжнародної наукової
двигун
розвитку інтернет-конференції
молодих
учених,
сучасного світу
магістрантів і студентів «Молодь в науці:
здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків,

Нестеренко О. М.,
Сіухіна Д.

Коломієць Г.М. ,
Меленцова О.В.,
Ковальов Є

Grytsenko А.A.
Yanenkova I.G.

Гриценко А. А.

Grytsenko А.A.
Grytsenko O.A.

Grytsenko А.A.

22-25 березня 2019 р. – 298 с.
Вплив глобалізації на Збірник тез доповідей Міжнародної наукової
підприємців
інтернет-конференції
молодих
учених,
магістрантів і студентів «Молодь в науці:
здобутки, проблеми, перспективи», м. Харків,
22-25 березня 2019 р. – 298 с.
Трансформація
Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми
маркетингових бізнес розвитку національної економіки в умовах
комунікацій як
євроінтеграції // VІ Міжнародна науковоімператив ефективної практичній конференція, м.Полтава 30-31
інтеграції.
жовтня 2019 р. Полтавський національний
технічний
університет
імені
Юрія
Кондратюка
Transformation of
Proceedings of the 6th International Conference
Economic Systems
on Strategies, Models and Technologies of
Management under
Economic Systems Management (SMTESM
implementation the
2019) [Electronic resource] – Access:
digital technologies
https://www.atlantispress.com/proceedings/smtesm-19/125917699
Методологічні
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. трансформації
Матеріали І Міжнародного економічного
сучасних соціальнофоруму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К,
економічних
2019. – С. 39.
досліджень
Institutional evolution
Innovation and Entrepreneurship: Collection of
of economic systems:
scientific articles . - Montreal, Canada: Ajax
tye logic of the ratio of Publishing, 2019. – P. 114-119.
hierarchical and
network structures
One Belt, One Road"
The financial and economic potential of
initiative as a strategy
successful cooperation between Ukraine and
of inclusive
China in the context of "One Belt, One Road
globalization
Initiative": сollection of scientific works / State
Institution "Institute for Economics and
Forecasting of the National Academy of
Sciences of Ukraine". – Кyiv, 2019. –P.5-11.

Мірясов Ю. О., Любива
Л. О.

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

Тютюнникова С. В.,
студ. Бервено С. М.

Адаптація соціальної
політики держави в
умовах сучасних
глобальних викликів
Стратегії розвитку

Микитась В. В., студ.

Перспективи розвитку економічної системи з
урахуванням
сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
(м.
Дніпро,
16
листопада 2019 р.).
–
Дніпро:
НО «Перспектива», 2019. – Ч. 1. – 148 с.
Управління публічною економікою: нові виклики
та стратегія // збірник матеріалів VМіжнародної
науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2019
р., м. Київ
Світові тенденції сучасних наукових досліджень

Коляда Ю. О.

глобальних виробничих
мереж

Микитась В. В., студ.
Бутков О. Р.

Аспекти та наслідки
відкриття ринку землі в
Україні

Микитась В. В., студ.
Бутков О. Р.

Економічний клімат
України з відкриттям
ринку землі

Микитась В. В.,
студ.Віскарєва Е. О.

Особливості
міграційних процесів в
Україні

Чатченко Т. В. студ.
Гришина Т. М.

Зайнятість населення
та її регулювання

Дмитренко О. В.,
Стельмащук І. Т.

Людський капітал
організації як фактор
її стійкості у
нестабільному
середовищі
Вплив соціальної
політики на
згуртованість
суспільства

Шпак І. А.

Ушакова Н. Г.,
Коломієць Г. М.

Економізація
зовнішньої політики
та розвиток
економічної
дипломатії

// Збірник наукових матеріалів ХХХІ
Міжнародної науково-практичної інтернетконференції.
28 жовтня 2019 р., м. Вінниця
Світ економічної науки // Збірник тез
міжнародної науково-практичної інтернетконференції.
28 листопада 2019 р., м. Тернопіль
Інноваційне підприємництво, менеджмент,
фінанси: стан, аналіз тенденцій та науковоекономічний розвиток // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції.
23 листопада 2019 р., м. Львів
Інноваційне підприємництво, менеджмент,
фінанси: стан, аналіз тенденцій та науковоекономічний розвиток // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції.
23 листопада 2019 р., м. Львів
Інноваційне підприємництво, менеджмент,
фінанси: стан, аналіз тенденцій та науковоекономічний розвиток // Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції.
23 листопада 2019 р., м. Львів
Сорок треті економіко- правові дискусії//
Матеріали міжнародної науково-практичної
інтернет- конференції. 17 грудня 2019 р., м. Львів

Наука та інновації як основні шляхи
вдосконалення економічного потенціалу
країни//Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції 29 червня 2019 р., м.
Львів
І Міжнародна науково-практична конференція
«Механізми забезпечення сталого розвитку
економіки: проблеми, перспективи, міжнародний
досвід». 23 квітня 2020 р., м. Харків ХДУХТ

Конференції, організовані підрозділами університету
10 грудня 2019 р. Засідання методологічного семінару кафедри економічної теорії та
економічних методів управління на тему: «Сучасна соціально-економічна динаміка та завдання
вищої економічної освіти»

Монографії
№

Автор

Назва видання

Назва видавництва,місце
видання, кількість сторінок

та

рік

1

акад. Гейц
В.М., чл.-кор.
Гриценко
А.А

Економічна теорія як
спосіб освоєння та
інструмент практичного
перетворення дійсності.

2

акад. Гейц
В.М., чл.-кор.
Гриценко
А.А

Об’єктивні передумови та
імперативи становлення
медіум-класу в контексті
подолання суперечностей
між ефективністю та
справедливістю

3

акад. Гейц
В.М., чл.-кор.
Гриценко
А.А

Вплив реконструктивного
розвитку на формування
цифрових компетенцій та
соціальну якість

4

Гриценко
А.А.,
Гриценко
О.А.

Logic-historical regulations
of digital development

5

Гриценко
А.А.,
Білорус О.Г.
Власов В.І.
Єфименко
Т.І.

Глобальна конвергентномережева фінансова
економіка

Соціально-класові трансформації і
формування нової якості освіти як
складові реконструктивного розвитку
економіки України : монографічний
збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.кор. Гриценка А.А. ; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН
України». – К., 2019.- C. 110-143.
Соціально-класові трансформації і
формування нової якості освіти як
складові реконструктивного розвитку
економіки України : монографічний
збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.кор. Гриценка А.А. ; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН
України». – К., 2019.- C.6-25.
Соціально-класові трансформації і
формування нової якості освіти як
складові реконструктивного розвитку
економіки України : монографічний
збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.кор. Гриценка А.А. ; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН
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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):
- загальне навантаження кафедри – 7532.4 годин;
- середнє навантаження на 1 ставку (НПП) – 568.5 годин.
3.2. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність.
Протягом усього періоду навчального року здійснюється низка заходів,
спрямованих на забезпечення якісного набору абітурієнтів на спеціальність «Економіка та
економічна політика» та «Бізнес – адміністрування».
Працівники кафедри забезпечили школи інформаційними матеріалами про
університет та про спеціальності. У значній кількості шкіл Харківської області відбулися
зустрічі викладачів та професорів з учнями. Викладачі кафедри приймають активну участь

у підготовці та проведенні шкільної олімпіади з економіки, займаються підготовкою
команди учнів для участі у 3 етапі олімпіади.
3.3. Розвиток кафедрального веб-сайту.
Вся інформація ведеться на кафедральному сайті та сайті економічного факультету.
3.4. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять.
Якість підготовки фахівців знаходиться на достатньо високому рівні, який
відповідає сучасним вимогам вищої школи. Про це свідчать контрольні заміри знань
студентів (поточні контрольні роботи, курсові і дипломні роботи, поточні і державні
іспити). Розглядається кожен окремий випадок відставання у навчанні. Вдосконалюється
організація поточного контролю знань:
із використанням модульного контролю;
ректорських контрольних робіт.
Згідно затвердженого графіка у 2018/2019 навчальному році було проведено
відкриті лекції:
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Історія економіки та
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країнах європейської
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3.5. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які
беруть участь у викладанні) – немає.
4. 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).
На кафедрі економічної теорії та економічних методів управління велика увага
приділяється організації виховної роботи студентів. Головна мета виховної роботи –
розвиток духовності, виховання у молоді високих моральних якостей, підготовка
гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного фахівця.
На кафедрі застосовуються наступні форми виховної роботи:
- Контроль за навчальною і трудовою дисципліною
- Дотримання правил проживання в гуртожитку
- Робота по попередженню правопорушень
- Забезпечення громадського порядку в приміщеннях університету і в
гуртожитках.
5. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення
протипожежної безпеки.
На кафедрі економічної теорії та економічних методів управління співробітники
ознайомлені з інструкціями:
- інструкція з охорони праці № 94 з безпеки життєдіяльності (БЖД) для учасників
навчально-виховного процесу Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна;
- інструкція з охорони праці № 55 для студентів, які направляються для проходження
практики на бази університету та сторонніх організацій;
Для створення безпечних умов праці проведена робота:
- дотримання безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної
безпеки; внесення пропозицій кафедри економічної теорії та економічних методів
управління щодо їх удосконалення;
- здійснюється громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону
праці;
- разом з відділом охорони праці проводиться навчання відповідальних за охорону
праці від кафедри;
- здійснюється контроль за наявністю інструкцій з охорони праці для всіх видів
робіт, контроль за наявністю їх на робочих місцях.
- забезпечується проведення всіх видів інструктажів з реєстрацією в журналі
встановленого зразка.
7. Завдання кафедри у наступному навчальному році.
Забезпечити якісний набір студентів на 1, 5 курси в рамках ліцензійного набору по
спеціальностям «Економіка та економічна політика» та «Бізнес-адміністрування», «Бізнесекономіка». Посилити дистанційну практику консультування. Ширше використовувати
інтерактивні методи викладання. Залучати студентів до наукової праці.
Покращити матеріально-технічне забезпечення кафедри.

Завідувач кафедри
економічної теорії та економічних
методів управління ХНУ імені В.Н.Каразіна
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