
ЗВІТ  
 ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

за 2014-2015 навчальний рік  
 

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

Завідувач кафедри менеджменту - доктор економічних наук, професор Хоменко 

Микола Макарович (08.06.01 – економіка підприємств і організація виробництва, 

1.07.1988р.). 

Кафедра менеджменту заснована шляхом поділу кафедри «Економіки та 

менеджменту» і функціонує з 2 січня 1997 р. на підставі наказу ректора Харківського 

державного політехнічного університету від 15 грудня 1996 року. Завідуючим 

кафедри призначений доктор економічних наук, професор Хоменко Микола 

Макарович. 

Згідно плану, протягом 2014-2015 навч. року робота на кафедрі була направлена 

на удосконалення навчальної, науково-методичної та виховної роботи, виконання 

головних завдань: 

● ступенева підготовка фахівців за освітніми рівнями бакалавр: 6.030601 – 

«Менеджмент»; 6.140103 – «Туризм»; спеціаліст та магістр спеціальностей: 

8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 – 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 

● підготовка кандидатів економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 –

«Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). 

Науково-педагогічний персонал, що забезпечував підготовку фахівців та 

магістрів за спеціальностями 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування», 8.03060104, 7.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної  

діяльності» та бакалаврів напряму 6.140103 – «Туризм» й 6.030601 – «Менеджмент» 

протягом 2014-2015 навчального року склав 14 штатних викладачів та 2 сумісники, 

тобто згідно плану (табл. 1.1.). 

Таблиця 1.1. – Характеристика педагогічного складу кафедри 

№ 

п/п 
Показник 

2014/2015

навч. рік 

1 Штатна чисельність педагогічних кадрів (всього) 

з них – докторів наук, професорів 

- кандидатів наук (доцентів) 

- викладачів, у яких базова освіта не відповідає дисципліні, 

яка викладається 

14 

1 

9 

- 

2 Кількість сумісників (всього) 

в т.ч. докторів наук; 

- кандидатів наук  

2 

1 

- 

3 Чисельність аспірантів (всього), 

в т.ч. науково-педагогічних працівників 

4 

- 
 

Кадровий склад викладачів, що здійснювали підготовку фахівців за 

спеціальностями 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування», 8.03060104, 7.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» та бакалаврів напрямів 6.030601 – «Менеджмент», 6.140103 – «Туризм» 

представлено в таблиці 1.2, а його наукова й педагогічна кваліфікація відповідає 

рівню вимог III-IV рівня акредитації. 

 

 



Таблиця 1.2 - Штат професорсько-викладацького персоналу 

кафедри менеджменту за 2014/2015 навч.рік 
Зав.кафедрою Кількість штатних одиниць 

Погод. 

фонд Професор Доцент Ст.вил. 
Профе-

сорів 
Доцентів Ст.викл. Асист. 

Викла

дачів 
Разом 

1   1 9 3 1  14 - 

До навчального процесу на етапі роботи з випуску бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів кафедрою менеджменту були залучені висококваліфіковані спеціалісти 

підприємств та організацій м. Кременчука. 

Штат навчально-допоміжного персоналу кафедри менеджменту відповідає 

запланованому (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 – Штат навчально-допоміжного персоналу кафедри менеджменту 

за 2014/2015 навч. рік 

Навчально-

допоміжний 

склад 

Провідний 

фахівець 
Фахівець 

Учбовий 

майстер 
Лаборант 

Препара-

торська 

2 1 1 - - - 

Якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри менеджменту 

залишився на рівні запланованого. 

У 2014-2015 навч. році викладання проводилось за 94 навчальними 

дисциплінами з 10 напрямів на факультетах економіки і управління, права,  

гуманітарних і соціальних наук, навчально-науковому інституті механіки і 

транспорту та інституті електромеханіки, енергозбереження і систем управління. 

 

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Навчальна робота кафедри за 2014-2015 навч. рік виконана згідно плану та 

становила 10406 год., з них за видами: 
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Усього за 
осінній 

семестр 
1248 523 42 1578 216 129 408 74 142   227  170 4757 

Усього за 
весняний 

семестр 
914 401 2 1074 36 59 438 44 112 1311,5 425,5 227 435 170 5649 

Усього  

2014-2015 

н.р.  

2162 924 44 2652 252 188 846 118 254 1311,5 425,5 454 435 340 10406 

 

Заплановане на 2014-2015 навч. рік педагогічне навантаження викладачами 

виконано повністю. Згідно кафедрального навантаження були проведені лекційні, 

лабораторні, практичні  та семінарські заняття, які були переважно проблемними, 

мали настановчий характер, сприяли підвищенню ефективності самостійної роботи 

студентів. Також організовано підготовку та прийом: 

 курсових робіт з дисциплін: «Менеджмент і адміністрування 

(Менеджмент)», «Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)», 

«Державне та регіональне управління», «Менеджмент і адміністрування 

(Операційний менеджмент)», «Організація туристичних подорожей», «Організація 

готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 

 заліків та екзаменів; 

 державних екзаменів; 



 переддипломної практики за рівнями освіти бакалавр, спеціаліст та 

магістр; 

  захист магістерських та дипломних робіт. 

Державний екзамен з напряму 6.030601 – «Менеджмент» відбувся 13-14 червня 

2015 року, зі спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування», 8.03060104, 7.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» відбувся 28 та 29 березня 2015 року, результати яких відображені в звітах 

голів ЕК. 

Очолювали ЕК провідні фахівці організацій м. Кременчука. 

Згідно наказів університету «Про направлення студентів денної (заочної) 

форми навчання факультету економіки і управління на переддипломну практику», всі 

дипломники були закріплені за промисловими підприємствами, акціонерними 

товариствами з призначенням керівників та старших груп. За результатами якої 31 

магістр та 39 спеціалістів (загалом - 70 студентів) склали звіти. 

Також за відповідними наказами університету по денній та заочній формі 

навчання за студентами закріплені теми і призначені керівники дипломних проектів. 

Підбір керівників дипломних проектів студентів здійснювався з числа викладачів 

кафедри. Всього призначено 10 чол. 

Організація роботи по випуску студентів спеціальностей «Менеджмент 

організацій і адміністрування» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

проводилась на основі «Методичних рекомендацій щодо виконання дипломної та 

магістерської роботи». 

По кожному студенту керівниками був складений графік дипломного 

проектування з визначенням ступеню виконання частин дипломної роботи на 

відповідний термін. Для виявлення рівня підготовки та організації студентів до 

захисту дипломних робіт на кафедрі за розробленим графіком проводився попередній 

захист комісією, яку очолив завідувач кафедри менеджменту д.е.н., професор - 

Хоменко Микола Макарович. 

Підготовлений список із 11 рецензентів – фахівців промислових підприємств та 

установ міста, із закріпленням по 5-7 студентів на кожного. 

Захист дипломних робіт відбувався відкритим засіданням 4 Екзаменаційних 

комісій відповідно графіку з 15 по 27 червня 2015 року. До розгляду Екзаменаційним 

комісіям були представлені дипломні роботи українською та англійською мовами. 

Результати захисту дипломних робіт наведені в звітах голів ЕК. Тематика 

представлених до захисту проектів визначена актуальною, що відповідає сучасному 

стану розвитку менеджменту, економіки, науки та техніки на етапі побудови ринкової 

економіки в Україні; охоплює рішення широкого кола питань планування, організації, 

мотивації та контролю в підприємницьких організаціях усіх форм власності 

переважно міст Полтавської області. 

В період із 13 по 14 червня 2015 року працювала Екзаменаційна комісія №18 

щодо приймання комплексного державного екзамену у студентів напряму 6.030601 – 

«Менеджмент». В цілому екзамен склало 71 бакалавр. 

ЕК №6 рекомендувала навчання в аспірантурі студентку – Поплавську Катерину 

Володимирівну (МО-14-1м). Вона має достатню кількість публікацій у наукових 

виданнях та є учасником І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

Разом з тим, слід зазначити, що певна кількість студентів, які склали державний 

екзамен на «відмінно» та «добре», не були залучені до участі у науково-дослідній 

роботі кафедри, що пояснюється їх пасивністю до наукової діяльності, тому 



професорсько-викладацькому складу кафедри слід більше уваги приділяти залученню 

студентів до наукової роботи. 

Відповідно до наказу ректора Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського в період роботи Екзаменаційних комісій було 

проведено конкурс на кращий дипломний проект (роботу) випускників із 

спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій і 

адміністрування», 8.03060104, 7.03060104– «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»денної та заочної форми навчання.  

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота кафедри протягом звітного періоду була спрямована на 

забезпечення необхідним методичним матеріалом усіх дисциплін, що ведуться 

викладачами у відповідності з “Планом методичної роботи кафедри менеджменту на 

2014/2015 навч. рік”. Викладачами кафедри менеджменту забезпечується викладання 

94 дисциплін з 10 напрямів на факультетах економіки і управління, права,  

гуманітарних і соціальних наук, навчально-науковому інституті механіки і 

транспорту та інституті електромеханіки, енергозбереження і систем управління. 

За розрахунками щодо стану навчально-методичного забезпечення викладання 

дисциплін загально по кафедрі менеджменту отримані наступні результати: навчальні 

програми 94(100%); робочі програми – 94 (100%); методичне забезпечення щодо 

самостійного вивчення дисциплін 71 (75%); методичне забезпечення щодо вивчення 

дисципліни та виконання контрольних завдань для студентів заочної форми навчання 

76 (80%). Недостатнє методичне забезпечення кафедри зумовлено введенням нового 

навчального плану з ОКР «Бакалавр» та викладанням нових дисциплін, в тому числі з  

дисциплін за новим напрямом «Туризм». Продовжується робота щодо повного 

методичного забезпечення дисциплін. До недоліків слід віднести застарілість деяких 

навчально-методичних матеріалів. 

Повністю розроблена методична документація для забезпечення магістерських 

планів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», але планується, згідно нових міністерських 

стандартів, ведення нових планів ОКР «Магістр» та «Бакалавр».  

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Наукова діяльність кафедри проводилась за двома основними напрямами: 

 Розробка і реалізація загальної стратегії та напрямків операційної діяльності 

підприємницьких організацій регіону. 

 Удосконалення управління підприємницькими організаціями в умовах 

трансформації економіки. 

Наукове консультування аспірантів на кафедрі менеджменту здійснюють: 

1. Хоменко Микола Макарович, доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту,  

2. Почтовюк Андрій Борисович, кандидат наук з державного управління, професор 

кафедри «Менеджмент»; 

3. Карлик Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Менеджменту». 

Продовжують навчання в аспірантурі 4 особи – Немикіна Г.Ю., Бігдан М.Г., 

Кондратенко Т.В., Білик М.Ю. 

Викладачі кафедри «Менеджмент» проф. Хоменко М.М.,                                         

доц. Загорянська О.Л., доц. Дорожкіна Г.М., доц. Карлик Ю.Ю. з січня 2013 року є 

членами спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 щодо захисту дисертацій на здобуття 



наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

Одним із напрямків виховання студентів є залучення їх до науково – дослідної 

роботи: вивчення дисципліни «Менеджмент організацій і адміністрування» та 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Операційний менеджмент» та 

«Управління персоналом», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», де вони 

отримують теоретичні основи наукової роботи; фахова практика (студент має навести 

в звіті відгуки на практичну цінність запропонованих організаційно-технічних 

рекомендацій); студентські наукові гуртки. Організаційною формою цього напрямку 

виховання є залучення студентів до роботи у наукових гуртках кафедри, участі в 

університетській, міжвузівських та республіканських конференціях, олімпіадах, 

публікація результатів наукових досліджень студентів в наукових збірниках, 

моральне і матеріальне заохочення кращих за результатами наукових досліджень. 

Наукове товариство студентів працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. 

Активно беруть участь у науково – дослідній роботі приблизно 60% студентів 

управлінських спеціальностей та напряму «Туризм». Наукове студентське товариство 

працює за чотирма напрямам: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Економіка 

підприємства», «Туризм». На засіданнях гуртка наукового студентського товариства 

«Проблеми сучасного менеджменту в трансформаційний період економіки» були 

заслухані доповіді в яких відображались результати проведених наукових досліджень 

на конкретних промислових підприємствах та організаціях різних форм власності 

міста Кременчука. 

Кожного року кафедрою проводиться І етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. Переможці І етапу приймають участь в ІІ турі на базі 

провідних вузів України.  

В 2014/2015 навч. році у ІІ етапі прийняло участь чотири студенти: ІІІ місце - у 

студентки Рубан Валерії Володимирівни за напрямом «Економіка 

природокористування і охорони навколишнього середовища», наукові керівники – 

проф. Почтовюк А.Б., старш. викл. Семеніхіна В.В.  

Заохочувальні грамоти отримали – Карпова В.С. (напрям «Управління 

проектами»), Рубан В.В., Андрущенко Є.В. (напрям «Державне управління»). 

Магістрант Рубан В.В. отримала грамоту за участь у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», що проводилася на базі Одеського національного економічного 

університету. 

Ще одним важливим напрямком наукової роботи є конференції молодих 

вчених, які проводяться кожного року в університеті.  

30-31 жовтня 2014 року було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному 

суспільстві: проблеми та перспективи», де прийняли участь всі магістранти кафедри 

менеджменту (загальна кількість учасників конференції більше 90 чол., в тому числі й 

з-за кордону). 

25 березня 2015 року прийняли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет - конференції «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: 

регіональні аспекти» в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини. 

16-17 квітня 2015 року в межах ХХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» кафедрою менеджменту проведено засідання секції 



«Проблеми менеджменту та туризму в трансформаційний період розвитку 

економіки», де активну участь прийняли магістри та студенти старших курсів. 

У 2014/2015 навч. році проведені методичні та теоретичні семінари із 

залучанням та активною участю викладачів кафедри. 

 Обговорення Закону України «Про вищу освіту» – доц. Дорожкіна Г.М.; 

 Формування і розвиток інфраструктури туризму – доц. Дружиніна В.В.;  

 Нові правила прийому до вишів України в 2015 році – старш викл. Семеніхіна В.В. 

 Про недопущення плагіату в наукових працях, дипломних роботах (проектах) 

викладачів, аспірантів та випускників – проф. Хоменко М.М.; 

 Значення і роль корпоративного управління при формуванні стратегії вітчизняних 

підприємств – проф. Хоменко М.М. 

Підвищення рівня професійної підготовки на 2014/2015 навч. рік 

здійснювалось шляхом отримання наукового ступеню доцента, навчання у 

аспірантурі, активної участі в роботі наукових семінарів, підготовки наукових 

публікацій а також шляхом проходження стажування у провідних вишах без відриву 

від основної роботи, на кафедрах туристичного профілю згідно «Плану підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту на період 

2014-2015 н.р.». Так, піврічне стажування в Класичному приватному університеті           

(м. Запоріжжя) пройшли – доц. Дорожкіна Г.М., доц. Сухомлин Л.В., старш викл. 

Семеніхіна В.В., старш. викл. Різніченко Л.В. В КрНУ пройшли стажування старш. 

викл. Мажаренко К.П. та асист. Алексєєва Н.Ф. з курсу «Управління розвитком 

промислових підприємств в умовах інноватизації економіки України». 

Згідно розробленого кафедрою плану–графіку на 2014-2015 навч. рік , з метою 

визначення рівня викладання учбових дисциплін і засвоєння їх студентами, 

проведенні взаємовідвідування занять між викладачами, про що є відповідні відгуки у 

«Журналі взаємовідвідувань занять кафедри менеджменту», в тому числі деканом та 

завідувачем кафедри. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Щомісячно, згідно плану роботи кафедри, проведені засідання кафедри, на яких 

вирішувались наступні питання: задачі колективу в навчальному році, узгодження та 

затвердження обсягів навчальної роботи; виконання плану методичних розробок; 

аналіз проведення виробничої практики студентами-менеджерами; курсового та 

дипломного проектування ; обмін досвідом щодо організації викладання дисциплін; 

організація навчального процесу, а також звітування кураторів щодо проведеної 

виховної роботи в групах; про хід підготовки спеціалістів вищої кваліфікації через 

аспірантуру тощо. 

Продовж навчального року проводилась профорієнтаційна робота на 

закріплених за кафедрою об’єктах, щодо залучання майбутніх абітурієнтів до 

навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського. 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ 

У 2014-2015 навч. році з урахуванням основних напрямків розвитку кафедри 

було відремонтовано аудиторію 5501, 5503. Оновлено інформаційно-довідкові дошки. 

 

7. ВИХОВНА РОБОТА 

Робота педагогічного колективу кафедри менеджменту у 2014-2015 навч. році 

була спрямована на виховання у студентів національної свідомості, патріотичного 

ставлення до своєї держави та її інтересів; розвитку професійного інтелекту; 



широкого кругозору та ерудиції; позитивних моральних якостей та культури; 

дисциплінованості та організованості. Виховна робота кафедри є складовою 

частиною роботи викладачів, яку вони здійснювали за напрямками «Плану виховної 

роботи кафедри менеджменту на 2014/2015 навч.рік». 

На 2014-2015 навч. рік згідно індивідуальних планів, викладачами розроблені 

заходи щодо виховної роботи зі студентами. Крім цього 7 викладачів кафедри є 

кураторами академічних груп денного відділення та всі інші заочного відділення. 

Зокрема, з метою розвитку гармонізації внутрішньоколективних відносин, 

проведено тематичні зустрічі студентів з представниками підприємств та організацій 

міста Кременчука, організована зустріч студентів факультету економіки і управління 

з випускниками кафедри,  організовано ряд екскурсій на провідні підприємства міста 

Кременчука, із краєзнавчим музеєм «Екологічна стежка», с. Озера. 

Детальніші заходи планування, проведення та результати виконання поточної 

виховної роботи куратором на новий навчальний рік в закріпленій за ним групі 

передбачаються в «Журналі куратора академічної групи». Куратори груп разом із 

студентським активом  та студентами приймали участь у міжфакультетських заходах, 

проведенні студентських олімпіад, визначенні кращої групи факультету, відмінників 

навчання з метою надання рекомендацій тощо. 

 

 

 

Завідувач кафедри  менеджменту, 

д.е.н., професор         М.М.Хоменко 

 

 

 

 


