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1. Робота з кадрами 

За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри забезпечили 

організацію освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти усіх форм 

навчання як в очному, так і в дистанційному режимі, а також планово 

здійснювали науково-дослідну роботу.   

Підготовку студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» у 2021-2022 

н.р. здійснювало 13 викладачів кафедри, у т.ч.: 

- 3 професора, доктора наук з державного управління,  

- 8 доцентів кандидатів наук з державного управління,  

- 2 старших викладача. 
Кількісні та якісні характеристики науково-педагогічного колективу 

кафедри наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Кількісні та якісні характеристики науково-педагогічного 

колективу кафедри економічної політики та менеджменту на початок 2021–

2022 навчального року 

 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Рівень 

навантаження 

1. Латинін М.А.  Зав. кафедри, 

професор 
д.держ.упр. професор 

1.25 

2. Бабаєв В.Ю. доцент к.держ.упр. доцент 1.0 

3. Ваніна Я.А.  доцент к.держ.упр. доцент 1.0 

4. Горбань А.І.  ст. викладач к.держ.упр. - 0.25 

5. Дунаєв І.В.  професор д.держ.упр. професор 1.0 

6. Клименко Н.Г.  доцент к.держ.упр. доцент 0.75 

7. Коваленко В.М. доцент 

(сумісник) 
к.держ.упр. - 

0.25 

8. Косенко А.В. доцент к.держ.упр. доцент 1.0 

9. Косенко В.В.  доцент к.держ.упр. доцент 1.0 

10. Тимоха Д.А.  доцент к.держ.упр. доцент 1.0 

11. Ульянченко Ю.О.  професор д.держ.упр. професор 1.0 

12. Чернятіна В.А. ст. викладач к.держ.упр. - 1.0 

Всього    10.5 

 



Функціональні обов’язки за відповідними напрямами діяльності на 

кафедрі розподілені між викладачами. Доцент Косенко А.В. відповідає за 

навчально-методичну роботу, доцент Бабаєв В.Ю. відповідає за наукову 
роботу, доцент Ваніна Я.А. відповідає за профорієнтаційну роботу, 

ст.викладач Горбань А.І. відповідає за виховну роботу, професор Дунаєв І.В. 

відповідає за міжнародне співробітництво. 

За звітний період викладачі кафедри підвищували свою активність та 

свій рівень відповідно до встановлених ліцензійних вимог. Так, професорсько-

викладацький склад, що забезпечує навчальний процес,  має відповідність 

вимогам більше,  ніж 4 пунктам. 

Викладачі кафедри відповідно до нормативних вимог для підтримання 

на актуальному рівні професійних знань підвищували свою кваліфікацію за 

різними напрямами:  

1. Cклали екзамен з української мови в Національній комісії зі стандарту 
державної мови.  

2. Участь у науково-практичних конференціях різних рівнів із 

отриманням сертифікатів учасника із зазначенням обсягу підвищення 

кваліфікації.  

3. Проходження» курсу для тренерів з фінансової грамотності «Система 

гарантування вкладів: основи і практики».  

4. Участь у вебінарі на тему «Підбір видання та оформлення матеріалів 

для публікації».  

5. Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників 

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

працівників.  
Особисто завідувачем кафедри Латиніним М.А. (відповідність 

ліцензійним вимогам – 10 пунктів) виконано:  

1. Склав екзамен з української мови на рівень вільного володіння 

державною мовою в Національній комісії зі стандарту державної мови 

(Серійний номер державного сертифіката УМД N 00030826 від "28" 09 2021 р. 

N 197). 

 

Освітня діяльність. 

Кафедрою, як випусковою за спеціальністю 073 «Менеджмент» двох 

(бакалаврського та магістерського) рівнів 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 25 жовтня по 05 листопада 2021 р. ) 

переддипломної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання (група МЗ-17 – 25 осіб) спеціальності 

073 «Менеджмент» до установ, підприємств та організацій; 

 організацію і проведення у грудні 2021 р. ректорського контролю з 

дисциплін «Статистика» спеціальності 073 «Менеджмент» (бакалавр) і 
«Маркетинг» спеціальності 073 «Менеджмент» ( магістратура); 



 організацію і проведення (з 29 листопада по 10 грудня 2021 р.) 

переддипломної практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої 
освіти денної форми навчання (група МБАД-20 – 13 осіб) спеціальності 073 

«Менеджмент» до установ, підприємств та організацій; 

 викладачі кафедри здійснювали наукове керівництво підготовкою 

кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

форми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (31 

особа); 

  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 

073 «Менеджмент» (група МЗ-17 – 21 особа);  

 проведення передзахисту на кафедрі кваліфікаційних робіт здобувачів 

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

МБАД-20 – 13 осіб) спеціальності 073 «Менеджмент».  

 

2. Результати профорієнтаційної діяльності: 

1. Налагодження співпраці за різними формами з навчальними 

закладами середньої освіти і закладами передвищої освіти, в тому числі за 
межами Харківського регіону (протягом року). Проведено зустрічі щодо 

налагодження співпраці між навчальними закладами, проінформовано про 

спеціальності кафедри учнів, керівництво та НПП закладів середньої та 

передвищої освіти м. Харкова та Харківської області, м. Полтава та 

Полтавської області, м. Дніпро та Дніпропетровської області, налагоджено 

контакти з управлінським складом ОТГ Харківської, Полтавської області та 

Дніпропетровської областей; 

2. Налагоджено роботу із залучення на навчання осіб з окупованих 

територій і лінії розмежування; 

3. Участь у презентації Інституту в новому статусі в Днях відкритих 

дверей та опрацювання отриманих контактів за результатами реєстрації осіб в 
заході. 

4. Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців 

з менеджменту для посилення і поглиблення професійних компетенцій 

здобувачів; 

5. Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випускниками 

1 освітнього ступеню щодо продовження навчання на відповідних програмах 

Інституту магістерського рівня;  

6. Розширено напрямки співпраці Інституту з господарюючими 

суб’єктами в Україні; 

7. Налагодження індивідуальних контактів з потенційними 

абітурієнтами в межах особистих взаємозв'язків співробітників. 
11. Для підвищення контингенту студентів у 2021 році було розроблено 

та затверджено нову ОПП «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі 

економіки». Програма ґрунтується на фундаментальній управлінській та 

загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до ефективного 



управління бізнесом шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, 

орієнтована на використання сучасних технологій бізнес-адміністрування в 

корпоративному секторі економіки.  
Особисто завідувачем кафедри Латиніним М.А. виконано: 

1. Гарант освітньої програми «Бізнес-адміністрування в корпоративному 

секторі економіки» за спеціальністю 073 Менеджмент;  

3. Розробник освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування в 

корпоративному секторі економіки» за спеціальністю 073 Менеджмент. 

 

3. Результати науково-інноваційної діяльності: 

1. За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографію 

(Кудь О.О.), 17 статей у наукометричних базах, серед яких: 4 статті у виданні, 

що входить до міжнародних наукометричних баз SCOPUS (Латинін М.А., 

Дунаєв І.В., Косенко В.В., Косенко А.В.), 13 статей у вітчизняних виданнях 
(Латинін М.А., Дунаєв І.В., 21 теза доповідей, серед них: 11 тез у вітчизняних 

виданнях, 10 - у зарубіжних. 

2. У 2021 році підготовлено заключний звіт про науково-дослідну роботу 

за темою "Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації: 

виклики та можливості" (№ держреєстрації 0119U001388). 
3. Підготовлено проміжний звіт за науково-дослідною роботою кафедри 

«Механізми реалізації державної політики сталого розвитку економіки 

України» за 2021 рік (НДР № 0120U105744). 

4. На кафедрі приділяється увага науково-дослідній роботі студентів, як 
одному з головних напрямів підготовки фахівців. На кафедрі проводиться 

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.  

Особисто завідувачем кафедри Латиніним М.А. виконано:  

1. Здійснювалось наукове керівництво НДР за темою "Розвиток 

сільських територій України в умовах децентралізації: виклики та 

можливості" (№ держреєстрації 0119U001388). 

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

міжнародних наукометричних баз SCOPUS (Dunayev, I., Kud, A., Latynin, M., 
Kosenko, A., Kosenko, V., & Kobzev, I. (2021). Improving methods for evaluating 

the results of digitizing public corporations. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies, 6(13 (114), 17–28. https://doi.org/10.15587/1729-

4061.2021.248122). 

3. Опубліковано у співавторстві дослідження  у міжнародних виданнях, 
зокрема у монографіях:  

 (Professional training of civil servants: development, functions and 
principles / І.В. Кобзев, В.В. Косенко, М.А. Латинін, О.Ф. Мельников // Socio-

economic and management concepts: collective monograph / – Іnternational Science 

Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 660 р. (P. 161–168) Available at: DOI- 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248122
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248122


10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I.https://isg-konf.com/uk/socio-economic-and-

management-concepts-ua/ 

 Latynin M., Melnykov A., Kobzev I., Kosenko A., Kosеnko V. 
DEFINITION OF LEARNING NEEDS AS A NECESSARY ELEMENT OF THE 

LEARNING PROCESS / Scientific Foundations in Economics and Management: 

collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational 

Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 629 р. 484-495);  

4. Опубліковано наукові фахові статті: 

 Латинін М.А., Харченко Т.О. Обґрунтування методичного підходу 

до оцінки результативності організаційного механізму державного 

регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України. 

Публічне управління та регіональний розвиток, (11), 280-298. 

https://doi.org/10.34132/pard2021.11.13 

 Латинін М.А., Харченко Т.О. Результативність функціонування 

фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого 

розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник: Державне 

управління. 2021. Вип. 3(9). С. 68–86. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-

3(9)-68-86. 

 Латинін Микола, Біловіцька Юлія. Теоретичні підходи до 

функціонування механізмів державної політики сталого розвитку «зеленої» 

економіки в Україні. Науковий вісник: Державне управління 2022 Вип. 1 (11) 

С. 79-92. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11) 

5. Прийнято участь у конференціях: 

 Міжнародний круглий стіл «Віртуальні активи у розвитку 

національної економіки», 30 вересня 2021 року, м. Харків 

 22-ий Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ 
століття: в умовах гібридних загроз (травень 2022, Харків) 

6. Здійснено опанування дисертаційних робіт (у якості рецензента - 

експерта) , а саме: 

 Бокова Олександра Віталійовича «Формування та реалізація 

державної політики зайнятості в умовах глобалізації», подану до захисту у 

спеціалізовану вчену раду Д 17.127.03 Класичного приватного університету на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління; 

 Атаманчука Павла Петровича на тему: «Публічне управління 
процесами підвищення якості життя територіальних громад»,  поданої до 

захисту до спеціалізованої вченої ради ДФ 08.866.01на здобуття ступеня 

доктора філософії (PhD) за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ; 

 Рєзнікова Валерія Володимировича на тему: «Механізми формування 

та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.  

https://isg-konf.com/uk/socio-economic-and-management-concepts-ua/
https://isg-konf.com/uk/socio-economic-and-management-concepts-ua/
https://doi.org/10.34132/pard2021.11.13


 

4. Результати навчально-методичної роботи:  

1. Робота з формування навчальних, робочих планів підготовки 
менеджменту відповідно Національної рамки кваліфікації та вимог, 

визначених Законом України «Про вищу освіту» (за освітніми програмами 

«Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент», «Бізнес-

адміністрування в корпоративному секторі економіки»); 

2. Здійснювалась розробка методичного забезпечення та впровадження 

в навчальний процес дистанційних курсів навчання (за всіма дисциплінами 

кафедри);  

3. Використання «Кейс - методу» при проведенні практичних занять (за 

всіма дисциплінами кафедри); 

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

дисциплінами кафедри); 
5. Здійснювалось видання методичних рекомендацій, підготовка та 

оновлення конспектів лекцій та комплексів лекційних презентацій. 

 

Виховна діяльність. 

Кафедра активно допомагає та підтримує  розвиток студентського 

самоврядування. 

Викладачі кафедри є керівниками наукових робіт студентів, постійно 

залучають талановитих  студентів до науково-дослідної роботи. Студенти 

активно беруть участь у численних студентських конференціях, конференціях 

молодих вчених, конкурсах наукових робіт, проектах та стипендіальних 

програмах. 
Здійснюється наукове керівництво бакалаврських та магістерських робіт 

здобувачів вищої освіти. 

Викладачі кафедри беруть участь у вихованні у молоді патріотизму, 

політичної культури та громадянської свідомості. 

Майже усі викладачі кафедри є кураторами академічних груп здобувачів 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. 

 

Брендінг (позиціонування).  

Кафедра має свій сайт, де постійно розміщується та оновлюється 

актуальна інформація 

https://management.kharkov.ua/ 
Також кафедра має свою сторінку у соціальній мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/ManagementKharkovUa 

На сайті навчально-наукового інституту «Інститут державного 

управління» є сторінка кафедри, яка систематично оновлюється.  

 

В.о. завідувача  

кафедри економічної політики  

та менеджменту  

 

Микола ЛАТИНІН 

 

https://management.kharkov.ua/
https://www.facebook.com/ManagementKharkovUa

