
Звіт 

виконуючого обов’язки завідувача 

кафедри  економіки та менеджменту за 2019-2020 н.р. 

Дорошенко Ганни Олександрівни 

  

Протягом навчального року колектив кафедри працював відповідно до 

Стратегії розвитку університету імені В.Н. Каразіна, завдань економічного 

факультету, поставлених задач та викликів, що спричинені як поточною 

ситуацією так і вжиттям заходів противоепідеміологічного характеру. 

Колектив кафедри проводив систематичну роботу із забезпечення якості 

навчального процесу, збільшення кадрового потенціалу, створення умов для 

плідної наукової роботи, розвитку інноваційної діяльності, зміцнення 

матеріальної бази. У минулому навчальному році на кафедрі працювало: 5 – 

докторів наук (2 – на умовах внутрішнього сумісництва), 12 – кандидатів 

наук та 1 викладач. Середній вік науково-педагогічного персоналу 45 років. 

Кафедра здійснює підготовку з трьох освітньо-професійних програм на 

першому (бакалаврському) рівні: Менеджмент організацій, Менеджмент 

бізнес-процесів, Публічне управління та адміністрування та трьох освітньо-

професійних програм на другому (магістерському) рівні: Менеджмент 

організацій, Бізнес-менеджмент, Адміністративний менеджмент. Викладачі 

кафедри здійснюють активну профорієнтаційну роботу, про успішність якої, 

свідчать високі показники набору.  

Загальний обсяг навчальної роботи по кафедрі – 9481,45 години; 

середній обсяг навчальної роботи на 1 ставку – 592,59 годин; загальний обсяг 

навантаження на 1 ставку – 1548 год. Протягом року розроблено та 

впроваджено 10 нових навчальних дисциплін.  

Викладачами кафедри було здійснено два підвищення кваліфікації. 

Доцент Тєшева Л.В. проходила підвищення кваліфікації на курсах за 

освітньою програмою «Українська мова в професійному спрямуванні», та 

доцент Сукрушева Г.О. проходила підвищення кваліфікації в ТОВ 



«Лінгмакс». 

Кафедра має позитивні результати науково-інноваційної діяльності і 

роботи з комерціалізації результатів НДР. У поточному навчальному році 

закінчено науково-дослідну роботу над темою «Формування організаційних 

та соціально-економічних передумов сталого розвитку національного 

господарства/ Інституційні трансформації суб’єктів господарювання в 

умовах інноваційної економіки: чинники та напрями» (без фінансування). 

Крім того, на замовлення ТОВ «Видавництво «Ірис» реалізується 

науково-дослідна робота «Стратегічні орієнтири розвитку ринку 

поліграфічної продукції». Мета полягає у розробці та впровадженні 

рекомендацій з управління бізнес-процесами для ТОВ «Видавництво «ІРИС». 

У роботі виконуються завдання з оцінки та аналізу ринку поліграфічної 

продукції; розробки рекомендацій з управління бізнес-процесами та 

впровадження системи менеджменту якості на підприємстві 

Протягом навчального року викладачі кафедри проводили 

профорієнтаційну роботу в закладах загальної середньої та спеціальної 

середньої освіти Харкова та Харківської області, загально університетських і 

факультетських заходах. Під час карантину викладачі кафедри продовжували 

дистанційно здійснювати профорієнтаційну роботу зі вступниками 2020 

року. Вирішальною обставиною при виборі закладу вищої освіти та освітньо-

професійної програми є інформаційна обізнаність майбутніх студентів. Із 

цією метою актуальну інформацію про особливості підготовки фахівців за 

програмами кафедри, можливості професійної реалізації випускників, умови 

вступу розміщувалися на сторінках кафедри у соціальних мережах. 

Протягом навчального року було забезпечено публікацію 16 тез 

доповідей, 16 статей з них 3 у журналах, що мають імпакт-фактор:  

An Analysis of Modelling of the Consumption of Organic Products and 

Strategic For Increasing Its Production in Ukraine. Eleonora Kadebska, Hanna 

Kharchenko, Volodymyr Kharchenko, Svitlana Tereshchenko, Hanna Doroshenko. 

International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8s), 250 – 257 



Conceptual Basis in Methodology of Managerial Innovations in 

Governmental Management. Serhiy M. Shkarlet, Vadym A. Tkachuk, Yuliia S. 

Naumko, Valeriia Yu. Prokopenko. International Journal of Recent Technology 

and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878,Volume-14, Issue  2020.  

Kondratenko, N., Doroshenko, H., Ternova, I., Babych, S., Dorosheko, O. 

Organizational and methodical provision of the financial and economic security 

management of the enterprise. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory 

And Practice, 1(32), 129-137.  

Навчальний посібник «Менеджмент: простір варіантів» написаний 

викладачами кафедри та факультету рекомендовано до друку Вченою радою 

університету. 

Викладачі активно залучали студентів до наукової роботи. 

Навчальна робота проходила відповідно до нормативних документів, 

стандартів освіти, тимчасових стандартів освіти, методології підготовки 

менеджера та фахівця з публічного управління та адміністрування з 

урахуванням внутрішніх наказів та інших документів університету. Освітньо-

професійні програми, навчальні та робочі плани та робочі програми 

навчальних дисциплін своєчасно були надані для розміщення на сайті 

факультету. У другому семестрі, враховуючи вжиття заходів 

противоепідеміологічного характеру, викладачі кафедри швидко 

переорієнтувалися на дистанційне навчання з використанням спеціальних 

платформ, систем конференц-зв’язку, електронної пошти та ін. Студенти 

забезпечені навчально-методичними матеріалами, частина яких розмішена у 

MOODLE та репозитарії ХНУ імені В.Н. Каразіна. За 2019-2020 н.р.  було 

розмішено у репозитарії університету:  

- Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Менеджмент 

бізнес-процесів» : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, 



С. М. Бабич, Г. І. Заднєпровська, О. О. Крикун, Т. О. Самофалова, І. А. 

Тернова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с. 

- Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки 

«Менеджмент організацій»; «Бізнес-менеджмент»; «Адміністративний 

менеджмент» : методичні вказівки / [уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. 

М. Бабич, О. О. Крикун, С. М. Нескородєв, В. Ф. Пуртов, І. А. Тернова, В. Г. 

Штучний]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с. 

- Програма виробничої практики та методичні вказівки до виконання 

завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти : методичні вказівки / [уклад. Г. О. Дорошенко, С. М. Бабич, Г. І. 

Заднєпровська, О. О. Крикун, С. М. Нескородєв, В. Ф. Пуртов, Т. О. 

Самофалова, Г. О. Сукрушева, І. А. Тернова, Л. В. Тєшева, В. Г. Штучний]. – 

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 34 с. 

- Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для 

здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Перший бакалаврський рівень вищої освіти: методичні 

вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич та ін. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 40 с. 

За 2019-2020 навчальний рік викладачами кафедри проведено 8 

відкритих занять, 3 науково-практичних та 4 методичних семінари для 

викладачів. 

Постійно оцінювалася якість проведених відкритих занять, навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін. Була здійснена оптимізація 

робочих планів та сформовані навчальні плани. 

Студенти денної форми навчання у повному обсязі забезпечені базами 

виробничих та переддипломних практик поза межами університету. 

Проводились зустрічі з потенційними та реальними роботодавцями. 

Стейкхолдери активно залучаються до обговорювання освітньо-професійних 



програм та отримання зворотного зв’язку, щодо якості підготовки 

випускників та актуальності дисциплін. Також постійно проводиться робота з 

випускниками із залучення їх до навчального процесу, організовуються 

зустрічі з ними та надається інформація для оновлення сторінки «Кращі 

випускники» на сайті.  

Студенти 3 курсу денної форми навчання, економічного факультету 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма 

«Менеджмент організацій», освітній рівень «бакалавр» Таран Дарина 

Олександрівна та Кузнєцов Кирило Олександрович у другому семестрі 2019-

2020 навчального року приймали участь у програмі прямої мобільності 

(навчання у Лодзькому університеті (Польща) з 24 лютого до 30 червня 2020 

року). 

Кафедра економіки та менеджменту приймає участь у реалізації 

програми післядипломного навчання «Управління в українських органах 

місцевого самоврядування», що реалізується у рамках  проекту DOBRE з 

Краківським економічним університетом через позафакультетський підрозділ 

- Малопольська школа публічного адміністрування. Завдання проекту 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»  - підтримка 

розвитку освітньої діяльності для реформованих органів місцевого 

самоврядування в Україні. Завдання реалізується на основі угоди, укладеної з 

Глобальними співтовариствами (Global Communities).  Проект DOBRE 

фінансується урядом США через Агенцію США з міжнародного розвитку 

(USAID).  На поточний момент відібрані конкретні виконавці програми зі 

сторони Харківського національного університету, проведені заняття з 

підготовки виконавців та ініційована процедура акредитації програми у 

Національному агентстві України з питань державної служби. 

Викладачі зі студентами приймали активну участь в 

загальноукраїнських, університетських, факультетських та кафедральних 

заходах. 

Своєчасно були організовані та проведені усі види необхідних 



інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

У 2020-2021 навчальному році зусилля викладачів кафедри будуть 

спрямовані на оптимізацію робочих програм навчальних курсів; розробку 

програм нових навчальних дисциплін та міжфакультетських курсів; більш 

активну участь у поданні проектних пропозицій щодо виконання бюджетних 

та грантових досліджень; на підготовку наукових публікацій, що входять до 

наукометричних баз, на більш широке залучення студентів до досліджень, які 

проводить кафедра; на підготовку та публікацію кафедральної монографії  

 

 

План роботи кафедри виконано в повному обсязі.  

Звіт завідувача кафедри схвалено на засіданні кафедри протокол №1 від 

27 серпня 2020 року. 

 

 

 Виконувач обов’язки завідувача кафедри                           Дорошенко Г.О. 


