
ЗВІТ 

про роботу кафедри управління персоналом та підприємництва 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

за 2021-2022 навчальний рік 

 

1. Робота з кадрами 

Підготовку студентів за спеціальностями 051 «Економіка», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 281 «Публічне 

управління та адміністрування» у 2021-2022 н.р. здійснювало 13 викладачів 

кафедри, у т.ч.: 

- 3 професора, з них 2 – доктора наук з державного управління,  

- 8 доцентів, із них (3 кандидати економічних наук та 4 кандидати наук з 

державного управління),  

- 3 старших викладача (2 кандидата наук з державного управління та 1 

доктор філософії). 

Кількісні та якісні характеристики науково-педагогічного колективу 

кафедри наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Кількісні та якісні характеристики науково-педагогічного 

колективу кафедри управління персоналом та підприємництва на початок 

2021-2022 навчального року 

 

ПІБ Посада 
Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Рівень 

навантаження 

1. Статівка Н.В. 
Зав. кафедри, 

професор д.держ.упр. професор 1,25 

2. Мельникова К.І. професор к.е.н. професор 0,5 

3. Міненко В.Л. 
професор 

(сумісник) д.держ.упр. професор 0,25 

4. Бублій М.П. доцент к.держ.упр. доцент 1 

5. Дробязко Л.В. доцент к.е.н. доцент 1 

6. Крамарева О.С. доцент к.е.н. доцент 1 

7. Надточій А.О. доцент к.держ.упр. доцент 1,25 

8. Орел Ю.Л. доцент к.держ.упр. доцент 1 

9. Покотило Т.В. доцент к.держ.упр. доцент 1 

10. Кучерява К.Я. ст. викладач к.держ.упр. - 1 

11. Смаглюк А.А. професор к.е.н. доцент 1 

12. Лесная О.С. доцент к.держ.упр. доцент 1 

13. Калінкіна Н.В. ст. викладач к.держ.упр. - 0,25 

Всього    11,5 

 

Функціональні обов’язки за відповідними напрямами діяльності на 

кафедрі розподілені між викладачами. Доцент Крамарева О.С. відповідає за 



навчально-методичну роботу, ст.викладач Кучерява К.Я. відповідає за наукову 

роботу, доцент Покотило Т.В. відповідає за профорієнтаційну роботу,  доцент 

Смаглюк А.А. відповідає за виховну роботу, доцент Надточій А.О. відповідає 

за міжнародне співробітництво. 

За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри активно 

підвищували свою професійну компетентність відповідно до встановлених 

ліцензійних вимог. Тому, весь науково-педагогічний персонал, який 

забезпечує навчальний процес, повністю відповідність вимогам, більше ніж 4 

пунктам. 

Відповідно до нормативних вимог для підтримання на актуальному рівні 

професійних знань викладачі кафедри підвищували свою кваліфікацію за 

різними напрямами:  

1. Проходження навчального курсу від ДІЯ: Бізнес «Практичний курс з 

експорту та імпорту: як почати міжнародний бізнес» (2021 р.). (сертифікат від 

29.06.2021р.) (Орел Ю.Л.). 

2. Участь у Програма підвищення кваліфікації: «Fundamentals of 

international coaching» від Міжнародного університету тренерської діяльності 

«CoachingUP University» (2021 р.) (сертифікат підтвердження компетенцій 

UP2021/12/05/29). (Орел Ю.Л.). 

3. Науково-педагогічні працівники кафедри (Покотило Т.В., Надточій 

А.О.) взяли участь міжнародних вебінарах «Потужна переконливість», лектор 

Scott Sorrell, 15.12.2021 р. та «Як бути бізнес-лідером, що впливає на 

суспільство», лектор Kristijan Cinotti (Хорватія), 16.02.2022 р. Вебінари 

реалізуються міжнародною організацією LeaderImpact, яка представляє 

підприємців, власників та керівників із різних куточків світу, котрі об’єднані 

прагненням мати довготривалий трансформуючий вплив на світ. 

4. Проходження тренінгу з психосоціальної підтримки в умовах надзви-

чайних ситуацій (сертифікат ІФ ООТЧХУ_22 Івано-Франківської обласної 

організації товариства Червоного хреста України, 2022 р. (Годієнко Є.П.). 

5. Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації наукових, 

науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: 

«Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора 

філософії (phd) в країнах Європейського Союзу та Україні». Організатор: 

Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та 

IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Certificate about the 

international skills development (the webinar) Es № 5690/2022 від 21.02.2022 

(Лєсная О.С.). 

6. Участь у Міжнародному дистанційному підвищення кваліфікації 

«Інтерактивні технології та хмарні сервіси в онлайн навчанні: досвід країн 

Європейського Союзу та України». Організатор: Інститут Науково-дослідний 

Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація 

науковців та освітян Certificate about the international skills development (the 

webinar) Es № 96949 від 25.07.2022. (Лєсная О.С.). 

7. Участь у VI Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних 



працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, 

знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та 

трансформації оточуючого світу» Міжнародний сертифікат № 8154/ 20 серпня 

2022 р. засвідчує отримання міжнародного освітнього гранту №EG/B/22/05/08 

від International Historical Biographical Institute (23.06.-20.08.2022 р., 180 

годин/6 кредитів (ECTS) (Лєсная О.С.). 

8. Участь у дистанційному вебінарі «Аналіз грантової підтримки та 

ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites» (Кучерява К.Я.).  

9. Участь у онлайн практикумі «Інтернаціоналізація закладів освіти як 

обов’язкова передумова успішної грантової діяльності», що реалізується ГО 

«Асоціація Проєктних Менеджерів України» за грантової підтримки Фундації 

Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (сертифікат 

№1720.20 (15 год., 0,5 кредитів ECTS) (Покотило Т.В.). 

10. Участь у навчальних вебінарах з наукометрії «Головні метрики 

сучаcної науки. Scopus та Web of Scitnce» Сертифікат №АА 2293/2021. Був 

проведений компанією «Наукові публікації – Publ.Science» (Покотило Т.В.). 

11. Участь у практичному вебінарі «Міжнародний досвід публікацій 

наукових статей у середовищі Scopus та Web of Science» від Educational center 

«Scientific Publications» (сертифікат №АА 3031/2021) (Орел Ю.Л.) 

12. Учасник зимової школи молодого науковця 2.0. Ради молодих 

вчених при Міністерстві освіти і науки України (40 год) з 07.02-13.02.2022 р. 

(сертифікат № 1381) (Смаглюк А.А.). 

13. Проходження навчання на тренінгу з фасилітації навчальних заходів 

онлайн для викладачів курсу «Демократія: від теорії до практики», (сертифікат 

від 31.05.2021 р.) (Смаглюк А.А.). 

14. Участь у дистанційному вебінарі «Аналіз грантової підтримки та 

ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites» (13 січня 2022 р.). 

(Кучерява К.Я.). 
15. З моменту військових дій на території нашої країни, пов’язаних із 

військовою агресію з боку рф (починаючи з 24.02.22 р.), викладачі кафедри, 
зокрема, Орел Ю.Л. здійснюють волонтерську діяльність співпрацюючи з БО 
«Єдине джерело», БФ «Поруч», БФ «1 Харківський гуманітарний ХАБ» та 
іншими, забезпечуючи вирішення логістичних питань, щодо пошуку 
гуманітарної допомоги (продукти харчування, дитяче харчування, засоби 
особистої гігієни, предмети медичного призначення), її транспортування, 
навантаження та розвантаження тощо, для громад Харківської області, а 
також медичних закладів міста Харкова; Гордієнко Є.П. здійснює 
волонтерську діяльність у Івано-Франківській обласній організації 
товариства Червоного Хреста України. 

Особисто завідувачем кафедри Статівкою Н.В. (відповідність 

ліцензійним вимогам – 10 пунктів) виконано: 

1. Пройшла Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні 

освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку 

фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» в обсязі 

6 кредитів ECTS (180 годин) з 10 січня по 20 лютого 2022 р. на базі 



Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації 

економічного простору (сертифікат C 20220225). 

Освітня діяльність. 

Кафедрою, як випусковою за спеціальностями 051 Економіка та 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за двома (бакалаврським та 

магістерським) рівнями вищої освіти, було здійснено: 

 приведення навчального процесу і освітніх програм у відповідність до 

вимог Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; 

 організацію і проведення (з 20 вересня по 23 жовтня 2021 р. ) 

виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання (група ПТЗ-17 – 5 осіб) спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність до установ, підприємств та 

організацій; 

 організацію і проведення (з 25 жовтня по 05 листопада 2021 р. ) 

переддипломної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання (група ПТЗ-17 – 5 осіб) спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність до установ, підприємств та 

організацій; 

 організацію і проведення (з 06 грудня 2021 р. по 14 січня 2022 р. ) 

виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання (група ЕЗ-7 – 8 осіб) спеціальності 051 

Економіка до установ, підприємств та організацій; 

 організацію і проведення у грудні 2021 р. ректорського контролю з 

дисциплін «Мікроекономіка» спеціальностей  051 Економіка та 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) і «Технології 

управління персоналом» спеціальності 051 Економіка ( магістратура); 

 організацію і проведення (з 08 листопада по 12 грудня 2021 р.) 

переддипломної практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання (група ЕМД-20 – 7 осіб) спеціальності 051 

Економіка до установ, підприємств та організацій; 

 організацію і проведення (з 28 лютого по 06 травня  2022 р.) 

переддипломної практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання (група ЕМЗ-20 – 5 осіб) спеціальності 051 

Економіка на базі кафедрі; 

 організацію і проведення (з 14 лютого по 18 березня 2022 р. ) 

виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання (група ПТД-18 – 10 осіб) спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на базі кафедри; 

 організацію і проведення (з 21 березня по 01 квітня 2022 р.) 

переддипломної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання (група ПТД-18 – 10 осіб) спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на базі кафедри; 



 викладачі кафедри здійснювали наукове керівництво підготовкою 

кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

форми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

  організацію і проведення у січні 2022 р. атестації (комплексні 

екзамени з економічної теорії та за фахом) здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (група ПТЗ-17 – 5 осіб);  

 організацію і проведення у січні 2022 р. атестації (комплексний 

екзамен за фахом та захист дипломних робіт) здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 

051 Економіка  (група ЕЗ-17 – 8 осіб);  

 проведення передзахисту на кафедрі кваліфікаційних робіт здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання (група 

ЕМД-20 – 7 осіб) та заочної форми навчання (група ЕМЗ-20 – 5 осіб) 

спеціальності 051 Економіка 

 

2. Результати профорієнтаційної діяльності: 

1. Робота кафедри щодо профорієнтаційної роботи постійно приділено 

увагу налагодженню співпраці із навчальними закладами середньої освіти та 

закладами передвищої освіти як в місті Харкові так і за межами Харківського 

регіону (протягом року). Зокрема, починаючи із жовтня 2021р. проведено 

зустрічі з керівниками навчальних закладів щодо налагодження співпраці і 

відпрацьовані плани профорієнтаційних заходів на 2021-2022 навчальний рік.  

2. Співробітники кафедри взяли участь у проведенні традиційного 

проєкту «Ніч науки», заради якого 18 вересня 2021 р. Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна гостинно відкрив двері для усіх 

охочих пізнати навколишній світ. Під час проведення заходу було 

ознайомлено всіх учасників з можливостями Каразінського університету 

загалом, та кожного його Інституту та факультету зокрема. 

15 травня 2022 кафедра в межах презентації Інституту в новому статусі 

на День відкритих дверей підготувала презентаційні матеріали для заходу 

«Онлайн-зустріч із Каразінським університетом 2022». Було презентовано 

освітньо-професійні програми «Управління персоналом та економіка праці» 

спеціальності 051 «Економіка» та «Організація та економіка підприємницької 

діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для першого (бакаларвського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти (Статівка Н.В., Орел Ю.Л., Смаглюк А.А., Надточій А.О, 

Кучерява К.Я.).  

Проведено співбесіди з випускниками першого (бакалаврського) рівня 

щодо продовження навчання на відповідних програмах Інституту для здобуття 

освітнього ступеня магістр. 

3. Профорієнтаційні заходи проводилися у закладах освіти: 

Люботинської, Мереф’янської, Безлюдівської, Старосалтівської, 

Південноміської, Новопокровської, Слобожанської та Коломацької 



територіальних громад Харківської області (2021 рік, Орел Ю.Л.), Дубенської, 

Привільненської і Тараканівської територіальних громад Рівненської області 

(травень, 2022 р. Орел Ю.Л.), в школах №3, 6, 8 та 9 м. Дружківки Донецької 

області (січень 2022 р.), в школах №10 та №7 міста Ромни Сумської області 

(травень, 2022 р., Покотило Т.В.), у загальноосвітніх навчальних закладах міст 

Вінниця та Чернівці (травень, 2022 р. Бублій М.П.). Зокрема, серед школярів 

навчальних закладів середньої освіти та студентів закладів передвищої освіти 

були проведені презентації і співбесіди щодо отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти бакалавр за спеціальностями 

051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

4. Гордієнко Є.П. на Івано-Франківському обласному телебаченні у 

телепроекті «Про головне в деталях» (https://galtv.if.ua/video/pro-golovne-v-

detalyah-ye-gordiyenko-pro-derzhavnu-sluzhbu-v-umovah-vijny) ознайомила 

широку аудиторію із освітньо-професійними програмами підготовки 

бакалаврів та магістрів в навчально-науковому інституті «Інститут 

державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна.  

5. Розширено напрямки співпраці Інституту з господарюючими 

суб’єктами в Україні як стосовно проходження виробничої практики 

здобувачами освіти, так і для з’ясування потреби у кваліфікованих фахівцях та 

долучення роботодавців до обговорення змісту освітніх програм (Харківський 

регіональний фонд підтримки підприємництва, АТ «Східно-український банк 

«Грант», ТОВ «Пегас-КГ», ТОВ «Карпат  Інвест Торг» та інші). 
6. Налагодження індивідуальних контактів з потенційними 

абітурієнтами в межах особистих взаємозв'язків співробітників. 

7. Для забезпечення попиту на ринку праці з боку органів державного 

управління та органів місцевого самоврядування на фахівців в галузі проєктної 

діяльності та збільшення контингенту студентів ННІ «Інститут державного 

управління» у 2021 р. було обґрунтовано доцільність та впроваджено в 

освітню підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціалізацією «Управління проєктами в публічній сфері» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування». До цієї роботи у такому 

міжкафедральному проєкті від кафедри управління персоналом та 

підприємництва були залучені Статівка Н.В., Орел Ю.Л., Смаглюк А.А.  

8. Науково-педагогічні працівники кафедри з 2021 року є членами Гро-

мадського об’єднання «Соціально-економічні ініціативи і проєкти» (Покотило 

Т.В., Смаглюк А.А., Надточій А.О., Крамарева О.С., Дробязко Л.В.).   

Смаглюк А.А є співзасновником громадського об’єднання 

Громадського об’єднання «Асоціація викладачів громадянської освіти 

(АВГО)» та помічником Президента Громадської спілки «Харківський 

університетський консорціум». 

9. Смаглюк А.А., к.е.н., доцент кафедри здобула перемогу у міському 

конкурсі «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність», 2021 р. 

Особисто завідувачем кафедри Статівка Н.В. виконано: 

https://galtv.if.ua/video/pro-golovne-v-detalyah-ye-gordiyenko-pro-derzhavnu-sluzhbu-v-umovah-vijny
https://galtv.if.ua/video/pro-golovne-v-detalyah-ye-gordiyenko-pro-derzhavnu-sluzhbu-v-umovah-vijny


1. Гарант ОПП «Управління персоналом та економіка праці» за 

спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2. Розробник освітньо-професійної програми «Управління персоналом 

та економіка праці» за спеціальністю 051 «Економіка». 

3. Член Громадської організації «Соціально-економічні ініціативи і 

проекти» (свідоцтво про асоційоване членство № 029-12 з 25.06.2021 р.) 

 

3. Результати науково-інноваційної діяльності: 

1. У поточному навчальному році викладачами кафедри опубліковано: 

3 статті у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз 

SCOPUS (Статівка Н.В., Кучерява К.Я.) та 2 статті подані до видання, що 

входить до міжнародних наукометричних баз SCOPUS (Покотило Т.В, 

Кучерява К.Я.)); 

23 статті у вітчизняних наукових виданнях (Статівка Н.В., Гордієнко 

Є.П., Покотило Т.В., Надточій А.А., Смаглюк А.А., Кучерява К.Я., Орел Ю.Л., 

Бублій М.П., Лєсная О.С.), 4 статті подано до друку в 2022 році (Статівка Н.В., 

Покотило Т.В., Орел Ю.Л.) 

7 тез доповідей вітчизняних виданнях, 2 – разом зі студентами, 

опублікованих у міжнародних і вітчизняних виданнях (Статівка Н.В., 

Надточій А.О., Бублій М.П., Кучерява К.Я., Лєсная О.С., Смаглюк А.А.). 

2. За звітний період кафедрою було завершено роботу над науково-

дослідною роботою «Механізми розвитку людського потенціалу в 

інноваційній економіці», яка включала наступні етапи: «Порівняльно-

морфологічний аналіз наукових підходів до дослідження інноваційної 

економічної діяльності» (01.01.2021 – 30.06.2021); «Розробка методології 

дослідження механізмів розвитку людського потенціалу в інноваційній 

економіці, визначення особливостей їх функціонування та інституціональної 

структури» (01.07.2021 – 31.12.2021); «Обґрунтування теоретико-методичних 

основ розвитку людського потенціалу в умовах соціально відповідального 

бізнесу та публічно-приватного партнерства» (01.01.2022 – 31.12.2022).. 

Керівник НДР – д.держ упр., проф. Статівка Н.В.., відповідальний виконавець 

– к.держ. упр., Кучерява К.Я. Номер державної реєстрації НДР: № 

0120U105742. Наукові результати дослідження представлені у колективній 

монографії кафедри: Людський потенціал в інноваційній економіці: теорія і 

практика управління розвитком : монографія / Н. В. Статівка, О. В. Жадан, 

В. Л. Міненко та ін. ; за заг. ред. Н. В. Статівки, О. В. Жадана. Харків : Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 333 с. (всі науково-педагогічні працівники 

кафедри приймали участь в НДР). 

Смаглюк А.А. була виконавцем НДР «Інноваційні інструменти 

публічного управління розвитком регіонів і міст України» (ДР № 

0120U101661) за комплексним науковим проєктом «Державне управління та 

місцеве самоврядування» (ДР № 0199U002827) Національної академії 

державного управління при Президентові України (2020-2021 рр). 



3. Кафедра є постійним співорганізатором щорічної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, 

тенденції, перспективи» (Статівка Н.В.).  

4. За звітний період викладачами кафедри організовано та проведено 

секційні засідання в рамках Міжнародних науково-практичних конференцій, 

які проводились Навчально-науковим інститутом «Державного управління» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в on-line режимі: 

28 квітня 2022 року - Секція 3 «Економіка та менеджмент в умовах глобальної 

невизначеності» XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської 

інтеграції».  

5. На кафедрі приділяється увага науково-дослідній роботі студентів, як 

одному з головних напрямів підготовки фахівців. Робота із забезпечення 

зростання якісного рівня науково-дослідної роботи студентів шляхом: 

затвердження тем курсових, бакалаврських, магістерських робіт з 

урахуванням спеціалізації кафедри та її науково-дослідної тематики; участі 

студентів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Зокрема, 

Кияшко К. взяв участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Соціально 

відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку», друге місце, 

диплом, 2021 р. (керівник – Кучерява К.Я.). 

Студенти групи ЕМД-20 Волкова А.А (наук. керівник Надточій А.О.), 

Кузьменко Д.В. (наук. керівник Кучерява К.Я.) та Макаренко Н.О (наук. 

керівник Статівка Н.В.) стали учасниками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей за напрямом 

«Управління персоналом і економіка праці», який проводився на базі 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця,  

Наукова робота аспірантів за 2021-2022 рр. проводилася в межах НДР 

«Механізми розвитку людського потенціалу в інноваційній економіці». 

Аспірантки кафедри Фесенко В.В., Бабєва І.О. та Бойко Ж.О. підготували та 

провели соціологічне опитування за темою «Рівень задоволеності працею 

посадових осіб місцевого самоврядування в Україні»; опитування 

респондентів проводилося протягом 2 місяців (жовтень-листопад 2021 р.). У 

дослідженні взяли активну участь 10 територіальних громад, які 

представляють три області північно-східної частини України або історико-

географічного краю у східній частині України – Слобожанщини: Харківська, 

Сумська, Луганська. Цільовою аудиторією дослідження стали 214 посадові 

особи місцевого самоврядування, зокрема: спеціалісти, завідувачі секторів, 

начальники відділів та їх заступники, начальники управлінь та їх заступники, 

керівники відокремлених структурних підрозділів та їх заступники. 

6. Здійснено викладачами кафедри опанування дисертаційних робіт (у 

якості рецензента – експерта) , а саме: 

– Колеснікової В.В. тема «Державне сприяння професійній адаптації 

молодих фахівців через систему неперервної освіти», дата захисту 

21.09.2021р., спецрада Д 26.891.02. (Покотило Т.В.). 



7. Виконання функцій членів редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України здійснюють 

науково-педагогічні працівники кафедри:  

– Лєсная О.С. (член редколегії журналу SSP Modern Economics, State and 

Public Administration (з 2022 року));  

– Кучерява К.Я (головний редактор науково-дослідного журналу SSP 

Modern Economics, State and Public Administration (з 2021 року). 

Особисто завідувачем кафедри Статівкою Н.В.. виконано:  

1. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика 

державного управління» Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (тепер продовжено в ХНУ ім..В.Н. Каразіна). 

2. Керівник НДР, тема: «Механізми розвитку людського потенціалу в 

інноваційній економіці», №0120U105742. 

3. Виконавець науково-дослідної теми «Інституційні аспекти розвитку 

культурного капіталу суспільства», 2016 -2021 рр. (ДР№0115U006729), яка 

розроблялася кафедрою економіки та права Харківського гуманітарного 

університету «Народна українська академія».  
4. Участь в атестації наукових кадрів як члена спеціалізованої вченої 

ради Д64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

була членом разової спеціалізованої ради Д 64.858.010 (наказ МОН Україні 

№ 1013 від 22.09.2021 р.) Захист Кожуріної В.М. 26 листопада 2021 р. 

5. Керівництво підготовкою дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління:  

Марченко Л.Ю. тема  дисертації «Реалізація політики казначейського 

обслуговування бюджетних коштів в Україні»; спеціальність 281 – публічне 

управління та адміністрування. Диплом доктора філософії ДР № 004031 від 17 

травня 2022 р. 

Гордієнко Є.П. тема  дисертації «Механізми реалізації державної 

політики соціального захисту учасників бойових дій в Україні»; спеціальність 

281 – публічне управління та адміністрування. Диплом доктора філософії ДР 

№ 004034 від 17 травня 2022 р.   

5. Опубліковано у співавторстві статтю у виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз SCOPUS :  
Stativka N. V., Velychko K. Yu., Tymohova H. B. Specificity of the Influence 

of Financial Literacy on Consumer Sovereignty in the Context of Digitalization. 

БІЗНЕСІНФОРМ. 2022.  № 1. С.89-95. 

Stativka, N., & Batiuk, A. (2021). Career Motivation in the Process of State 

Regulation of Youth Employment. Central European Public Administration 

Review, 19(2), 131-151. https://doi.org/10.17573/cepar.2021.2.07 

6. Опубліковано статті у вітчизняних наукових виданнях: 

Статівка Н. В., Гордієнко Є. П. Соціально-економічне забезпечення 

реалізації держаної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій. 

Вісник НУЦЗ України. Серія «Державне управління». 2021. №1 (14). С. 208–218. 

https://doi.org/10.17573/cepar.2021.2.07


Збереження соціального потенціалу в сучасному українському 

суспільстві. Вчені записки Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія»  [редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. 

– Харків : Вид-во НУА, 2021. – Т. 27. – С.136-146. 

Статівка, Н., Дробязко, Л. (2022). Теоретичне обґрунтування функцій 

малого підприємництва на регіональному рівні. Таврійський науковий вісник. 

Серія: Економіка, (11), 95-101. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.13 

Статівка, Н.В., Бублій М.П., Надточій А.О.  Основні напрями пошуку 

ефективних методів державного регулювання господарських зв'язків  

підприємницьких структур. State Formation. 2021. №6 

https://doi.org/10.34213/db.21.01.00 

Статівка, Н. В., Орел, Ю. Л., Кучерява, К. Я. (2021). Стан і тенденції 

зайнятості у малому підприємництві. Підприємництво і торгівля, (29), С. 66-

72. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-11 

Статівка, Н.В., Бублій М.П. Теоретичні основи взаємодії органів влади 

тагромадськості в просторі комунікації. Актуальні проблеми державного 

управління. 2021. URL https://doi.org/10.34213/ap.21.01.03 

7. Член галузевої конкурсної комісії за галуззю «Управління персоналом 

і економіка праці». Наказ ректора ХНЕУ ім. Семена Кузнеця «Про склад 

галузевої конкурсної комісії» від 04.01.2021 р. № 6 – НДС 
8. Проводилася робота із забезпечення зростання якісного рівня 

науково-дослідної роботи студентів: Сень Євгенієм Вікторовичем, зайняв ІІ 

місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт за 

галуззю «Управління персоналом і економіка праці» 12.02.2021 р.  

 

4. Результати навчально-методичної роботи:  

1. Робота з формування навчальних, робочих планів підготовки 

здобувачів вищої освіти  відповідно до Національної рамки кваліфікації та 

вимог, визначених Законом України «Про вищу освіту» (ОПП «Управління 

персоналом та економіка праці» за спеціальністю 051 «Економіка», 

ОПП «Організація та економіка підприємницької діяльності» за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). 

2. Розробка методичного забезпечення та впровадження в навчальний 

процес дистанційних курсів навчання темами (за всіма дисциплінами 

кафедри). 

3. Проведення лекцій-дискусій та семінарів-дискусій (за всіма 

дисциплінами кафедри). 

4. Оновлено презентації з дисциплін: Лідерство та партнерство, 

Організація праці, Ризик-менеджмент, Соціологія праці, Самоменеджмент та 

психологія лідерства (Покотило Т.В.); Організація біржової діяльності, 

Основи технологічних систем, Економіка й організація інноваційної 

діяльності (Бублій М.П.); Економіка та організація інноваційної діяльності, 

Регіональна економіка, Ринок праці, Оподаткування суб’єктів підприємництва 

(Крамарева О.С.), Управління персоналом, Мотивування персоналу, Розвиток 

персоналу (Дробязко Л.В.). 

https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.13
https://doi.org/10.34213/db.21.01.00
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-11
https://doi.org/10.34213/ap.21.01.03


5. Розроблено Програму атестаційного комплексного екзамену за фахом 

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП 

«Організація та економіка підприємницької діяльності» (Статівка Н.В., Бублій 

М.П.). 

Оновлено Програми атестаційного комплексного екзамену з 

економічної теорії та атестаційного комплексного екзамену за фахом для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за 

спеціальністю 051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка 

праці» (Статівка Н.В., Надточій А.О.). 

6. Розроблено навчальну програму спеціалізації «Управління проєктами 

в публічній сфері» в рамках магістерської програми за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» тривалістю у два семестри та 

орієнтована на підготовку слухачів в Навчально-науковому інституті 

«Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Каразіна. Зміст спеціалізації 

складають п’ять вибіркових дисциплін, які взаємопов’язані між собою. На 

вивчення кожної вибіркової навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредитів ECTS за дисциплінами «Основи проєктного підходу в діяльності 

органів публічної влади», «Управління проєктним циклом», «Формування 

проєктної команди та складові успішного партнерства», «Планування ресурсів 

та витрат проєкту», «Проєктний аналіз» (Статівка Н.В., Орел Ю.Л., Смаглюк 

А.А.). 

7. Розроблено навчальну дисципліну «Навчальні тренінги» (90 годин/ 3 

кредити ECTS) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» (Покотило Т.В., Крамерава О.С., Бублій М.П., 

Орел Ю.Л.).  

8. Розроблено загальні короткострокові програми підвищення 

кваліфікації «Впровадження змін» та «Сприйняття змін», які затвердженні 

наказом НАДС у 2021 р. Цільова аудиторія – державні службовці, перші 

заступники та заступники голів районних державних адміністрації, посадові 

особи місцевого самоврядування (Покотило Т.В.). 

9. Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено силабуси 

та програми навчальних дисциплін: Навчальні тренінги, 

Конкурентоспроможність підприємства, Менеджмент продуктивності, 

Фінансовий облік, Маркетингова товарна та цінова політика, Монетарна 

політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності, HR-

менеджмент, Торговельна політика, Фінансовий менеджмент, Виробнича 

практика, Підготовка кваліфікаційної роботи магістра (Статівка Н.В., 

Смаглюк А.А., Бублій М.П., Орел Ю.Л., Крамарева О.С.). 

10. Розроблено навчально-методичний комплекс «Управління проектами 

в економічній сфері» та оновлено НМК за такими дисциплінами «Політична 

економія», «Основи економічної теорії» (Лєсная О.С.). 



11. Науково-педагогічні працівники кафедри впродовж 2021-2022 рр. 

брали активну участь у міжнародній проєктній діяльності:  

– Покотило Т.В., тренер курсу «Управління людськими ресурсами» за 

програмою підвищення кваліфікації «Управління в органах місцевого 

самоврядування для лідерів громад і депутатів місцевих рад», що реалізував 

ННІ «Інститут державного управління» Харківського Національного 

університету імені В. Н. Каразіна в рамках польсько-української співпраці з 

Малопольською школою публічного адміністрування Краківського 

економічного університету в проєкті «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)» (1 листопада 2021 року по 26 лютого 

2022 року). 

– Орел Ю.Л. постійно приймає активну участь у міжнародних 

проєктах, зокрема, за останні роки, працював та співпрацював у таких 

громадських організаціях як: 
експерт-консультант з впровадження Моделі проєктно-орієнтованого 

управління розвитком громад в рамках проєкту UNDP; 
радник-експерт з впровадження муніципальних послуг Харківського 

Центру розвитку місцевого самоврядування; 
радник-експерт з питань висвітлення діяльності, комунікацій і 

зв’язків з громадськістю Харківського регіонального офісу проєкту «U–
LEAD» з Європою»; 

тренер-експерт ГС «Харківський університетський консорціум»; 
тренер-експерт ГО «Регіональне об’єднання молоді РЕОМ / RUNY»; 
тренер-експерт ГО «Інститут соціальної політики регіону»; 
тренер-експерт Всеукраїнської громадської організації «ПОРУЧ»; 
керівник напряму по взаємодії з громадами проєкту «Голос громади 

у місцевому самоврядуванні» Програми DOBRE. 

За 2021-2022 навчальний рік Орел Ю.Л. бере участь у наступних 

міжнародних проєктах:  

1) тренер курсу «Лідерсво» за програмою підвищення кваліфікації 

«Управління в органах місцевого самоврядування для лідерів громад і 

депутатів місцевих рад», що реалізував ННІ «Інститут державного 

управління» Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна 

в рамках польсько-української співпраці з Малопольською школою 

публічного адміністрування Краківського економічного університету в 

проєкті «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)» (01.11.2021 р. по 26.02.2022 р.;  

2) в рамках співпраці із ГО «Інститут соціальної політики регіону» у 

2021-2022 рр. є експертом-консультантом при реалізації проєкту 

«Впровадження орієнтованого на потреби підходу в соціальному секторі», 

що реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого 

розвитку приймаючих громад на Сході України», що здійснюється за 

дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина. За час співпраці 

організовано і проведено низку заходів, зокрема, розроблено програми 



навчально-методичних заходів для робочих груп територіальних громад 

щодо розробки стратегій розвитку системи надання соціальних послуг 

територіальних громад; наразі здійснюється експертна підтримка 

консультантів проєкту щодо розробки стратегій розвитку системи надання 

соціальних послуг 20 (двадцяти) територіальних громад на території 

Харківської та Дніпропетровської областей (січень 2021 р. – до т.ч.);  

3) в рамках співпраці із ГО «Регіональне об’єднання молоді» є 

керівником напрямку та тренером-експертом з питань публічного 

управління та місцевого самоврядування. За час співпраці було організовано 

та проведено низку тренінгів на відповідну тематику, зокрема, «Ефективне 

місцеве самоврядування», «Ефективне місцеве самоврядування як запорука 

зниження рівня конфліктності у громадах», «Ефективне місцеве 

самоврядування в умовах воєнного стану» (вересень 2021 р. – до т.ч.).  

Особисто завідувачем кафедри Статівкою Н.В. виконано:  

1. Розроблено навчальні та робочі плани за освітніми програмами»;  

2. Розроблено Програму атестаційного комплексного екзамену за фахом 

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП 

«Організація та економіка підприємницької діяльності»  

Оновлено Програми атестаційного комплексного екзамену з 

економічної теорії та атестаційного комплексного екзамену за фахом для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за 

спеціальністю 051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка 

праці». 

3. Взяла участь у розробці навчальної програми спеціалізації 

«Управління проєктами в публічній сфері» в рамках магістерської програми за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

4. Розроблено силабуси та програми навчальних дисциплін: 

Менеджмент продуктивності, Фінансовий менеджмент, Мікроекономіка. 

5. Розроблено програми фахового вступного випробування для 

вступників на навчання в ННІ «Інститут державного управління» денної та 

заочної форм для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та 

економіка праці» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

 

 

В.о. завідувача  

кафедри управління персоналом 

та підприємництва         Наталія СТАТІВКА 

 

 

 

 


