
Звіт 

завідувача кафедри економіки та менеджменту за 2021-2022 н.р. 

Дорошенко Ганни Олександрівни 

 

Протягом минулого навчального року колектив кафедри проводив 

систематичну роботу із забезпечення якості навчального процесу, збільшення 

кадрового потенціалу, створення умов для плідної наукової роботи, розвитку 

інноваційної діяльності відповідно до завдань економічного факультету, 

викликів, що спричинені як впровадженням військового стану так і вжиттям 

заходів противоепідеміологічного характеру, що накладали певні обмеження 

на робочі процеси у першому семестрі. 

Загальне кількість ставок – 22,5 ставок, загальна кількість науково- 

педагогічних працівників у 2020-2021 році – 24 особи; з них: доктори наук – 

8 осіб, професори – 7 осіб; кандидати наук - 14 осіб, доценти – 10 осіб. 

Середній вік науково-педагогічного персоналу 45 роки. 

Загальний обсяг навчальної роботи по кафедрі – 13451,90 годин, 

середній обсяг навчальної роботи на 1 ставку – 560,5 годин; загальний обсяг 

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

впроваджено 8 нових навчальних дисциплін. 

Викладачами кафедри було здійснено чотири стажування за кордоном за 

Програмою міжнародного підвищення кваліфікації для освітян та науковців 

«New media in higher education» Fatih Sultan Mehmet Vakıf University Турція, 

м.Стамбул 24.12.2021 – 21.01.2022, одне міжнародне стажування за 

програмою «Глобальні тренди, інноваційні методи та практики у вищій 

освіті» (Варненський університет менеджменту, м. Варна, Болгарія, період: 

9.08.2021 – 17.09.2021) та одне стажування у формі участі у міжнародній 

програмі «Нові медіа у вищій освіті: підхід у напрямку інтернаціоналізації» 

на базі Університету Фатіх Мехмет (м. Стамбул, Туреччина) з 11.10. по 

13.11.2021 р. та три підвищення кваліфікації. 

Кафедра має позитивні результати науково-інноваційної діяльності і 

роботи з комерціалізації результатів НДР. На кафедрі ведеться одна 

госпрозрахункова    тема    на    замовлення    ТОВ    «Видавництво    «Ірис»: 

«Стратегічні орієнтири розвитку ринку поліграфічної продукції» та тема 

«Організаційно-управлінські аспекти та механізми модернізації 

національного господарства», №0121U110065 (без фінансування). 

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. У минулому навчальному році викладачі кафедри 

продовжували дистанційно здійснювати профорієнтаційну роботу зі 

вступниками 2022 року. Підсумки такої діяльності сконцентровані у 

кількості здобувачів вищої освіти, що починають навчання у 2022 році: 

Бакалаврат: 

ОП «Менеджмент організацій» - денна форма навчання 7 осіб, заочна – 

10 осіб; 



ОП «Менеджмент бізнес-процесів» - денна форма навчання 6 особи, 

заочна – 4 осіб; 

ОП «Публічне управління та адміністрування» - денна форма навчання 

16 особи, заочна – 2 осіб. 

Магістр: 

ОП «Менеджмент організацій» - денна форма навчання 10 осіб, заочна – 

6 осіб; 

ОП «Бізнес менеджмент» - денна форма навчання 8 осіб, заочна – 9 осіб; 

ОП «Адміністративний менеджмент» - денна форма навчання 1 особа, 

заочна – 8 осіб. 

Також є реальна можливості збільшити кількість здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти під час додаткової вступної компанії 

восени. 

Протягом навчального року було забезпечено публікацію 3 статей у 

журналах, що реферуються системами SCOPUS або Web of Science. 

Монографія «Менеджмент у VUCA-світі: пошук рівноваги» написана 

викладачами кафедри, рекомендована до друку Вченою радою університету, 

також 1 навчально-методичний посібник та 2 методичні рекомендації до 

вивчення дисциплін рекомендовано до друку. 

За навчальний рік проведено 2 наукових семінари, 4 методичних 

семінари. Було організовано із залученням стейкхолдерів, професійних 

коучів та тренерів низку заходів: онлайн-вебінар «Криптовалюта: сучасні 

тренди та виклики» (д..е.н, професор Підхомний О. М); лекцію з проєктного 

менеджменту (співвласниця мережі кондитерських кав’ярень «Перша 

Цукерня Слобожанщини» Ольга Гонца); лекція на тему: «Управління 

територіальним розвитком крізь призму бюджетної децентралізації (на 

прикладі бюджету Харківської міської територіальної громади» (заступник 

директора департаменту бюджету та фінансів, начальник управління 

фінансування Харківської міської ради Даудова Галина 

Володимирівна); за сприяння Gender Centre проведена лекція на тему: «16 

днів проти насильства», відео-лекція «Вікно в майбутнє: виклик 

INDUSTRIES 3.0, 4.0, 5.0» (директор НДІ економіки розвитку МОН та НАН 

України, керівник проєкту ЄС Жана Моне, доктор економічних наук, 

професор Мельника Л.Г.), вебінар «Якісно складене резюме – перший крок 

до успішного працевлаштування» (провідний фахівець з профорієнтації 

міського центру зайнятості Поставна Наталія); майстер-клас з ораторської 

майстерності (бізнес-тренер Дмитро Ляховецький); за сприянням компанії 

ПРО Технолоджі була проведена лекція присвячена питанням специфіки 

управлінського обігу та особливостей побудови процесу обліку операцій та 

розрахунку ефективності підприємств малого та середнього бізнесу; майстер- 

клас «Побудова бренду» (бізнес-тренер Лера Рума). 

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. 

Викладачі активно залучали студентів до наукової роботи. Прийняли 

участь та пройшли у другий тур всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт: 

Пустовалова Олеся Миколаївна, тема роботи «Управління мотивацією 

персоналу на підприємстві», науковий керівник Тєшева Л.В.; 

Таран Дар’я «Управління інтелектуальним капіталом на підприємствах 

ІТ-сфери», науковий керівник Дорошенко Г.О.; 

Косенко Анастасія Костянтинівна «Використання грейдування, як 

методу мотивації персоналу», науковий керівник Сукрушева Г.О.; 

Ковтун Владислава Вадимівна «Проблеми мікроетики в установах та 

налагодження суспільної комунікації в колективі», науковий керівник 

Крикун О.О.; 

Унгур’ян Катерина Дмитрівна «Комплаєнс як елемент репутаційного 

менеджменту підприємства», науковий керівник Калініченко Л.Л. 

За 2021-2022 н.р. було рекомендовано до сертифікації електронні 

матеріали дистанційних курсів: 

- «Екологічний менеджмент» доц. Літвінова А. М.; 

- «Самоменеджмент» доц. Крикун О. О. для здобувачів спеціальності 

073 «Менеджмент» за другим рівнем вищої освіти (магістр); 

- «Історія та актуальні концепції менеджменту» доц. Крикун О. О. для 

здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» за першим рівнем вищої освіти 

(бакалавр); 

- «Управління соціальним і гуманітарним розвитком» проф. Сичова 

В. В. для здобувачів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

За 2021-2022 навчальний рік викладачами кафедри проведено 10 

відкритих занять. Постійно оцінювалася якість проведених відкритих занять, 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми 

навчання у 2021-2022 навчальному році приймали участь у програмі прямої 

мобільності: два здобувача навчалися у Лондон, коледж Белербіс, один - у 

Лодзькому університеті (Польща), один – Познанський університет 

(Польща), також один здобувач прийняв участь у International Summer 

School organised by the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. 

Здобувачі прославляють ім’я університету і на міжнародних змаганнях: 

Здобувач вищої освіти групи ЕХ-11 Гасумов Тунар посів ІІІ місце на 

чемпіонаті Європи U 20 з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 

років United World Wrestling (UWW). 

Рослякова Владислава здобувач вищої освіти група ЕХ-21 – чемпіонка 

Верхньої Баварії у змаганнях з бігу з бар’єрами у всіх вікових категоріях. 

Почепецький Артем здобувач вищої освіти група ЕХ-21 посів ІІІ місце 

на Міжнародній універсіаді у напрямі швидкісного плавання. 



На кафедрі забезпечується створення безпечних умов праці та навчання, 

протипожежної та протиепідеміологічної безпеки. 

Протягом навчального року колектив кафедри працював відповідно до 

Стратегії розвитку університету імені В.Н. Каразіна, приймав безпосередню 

участь у таких проєктах 5.8. «Університетська громадська думка», 5.5. 

«Професійне зростання», 2.6. «Практична складова освітнього процесу», 1.1. 

«Підвищення конкурентної здатності університетської науки у світовому 

академічному   просторі»,   5.1.   «Класика,   що   випереджає   час»,   2.13. 

«Студентський моніторинг якості навчання», проєкту 2.9. «Інформаційно- 

комп’ютерна компетентність викладачів», проєкту 2.8. «Електронне 

навчання», 2.5. «Індивідуальні освітні траєкторії», проєкту 2.4. «Ефективний 

куратор»,    2.2.    «Випускник    Каразінського»    та    реалізації    напряму 

«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 

2025 році». 

У 2022-2023 навчальному році зусилля викладачів кафедри будуть 

спрямовані на висвітлення та мінімізацію ризиків у сфері вищої освіти, що 

спричинені війною та її наслідками, 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 навчально-методичної літератури для забезпечення 

навчального процесу. 

План роботи кафедри виконано, всі зміни та доповнення внесені та 

запротокольовані. 

Звіт завідувача кафедри схвалено на засіданні кафедри протокол №1 від 

26 серпня 2022 року. 

 

Завідувач кафедри, д.е.н., 

професор  Ганна ДОРОШЕНКО 


